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บทคัดย่อ 
 

จากกระแสการปั่นจักรยานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ทั้งจากการจัดงานกิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้นการใช้งานจักรยานจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งก่อให้เกิดกระแสความสนใจ และเพ่ิม
ปริมาณการซื้อจักรยานเป็นจ านวนมาก แต่กระแสดังกล่าวสามารถกระตุ้นการซื้อ และเพ่ิมความสนใจ
การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันของผู้ใช้งานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมแรงกระตุ้น
แค่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ต้องการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้จักรยาน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของ
กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้ทราบถึงแรงจูงใจ ปัจจัยที่ใช้เลือกซื้อจักรยาน
เพ่ือใช้ในการเดินทางของกลุ่มผู้ใช้จักรยาน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลแล้ว
น าไปปรับใช้ในการท าวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้งานจักรยานเพ่ือ
เดินทางในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิธีการอุปนัย และตีความสรุปแบบอุปนัย โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน ที่มีการใช้จักรยานในการเดินทาง
อยู่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางใน 1-6 เดือนข้างหน้า เพ่ือท าการศึกษา
ถึงแรงจูงใจในการใช้จักรยาน รวมไปถึงปัจจัยที่ใช้เลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง และน าปัจจัย
ดังกล่าวไปปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผู้ซื้อใช้เลือกจักรยานเพ่ือการเดินทาง โดยท าการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ที่มีความต้องการจะซื้อจักรยานเพ่ือใช้ใน
การเดินทาง ทั้งหมด 251 ตัวอย่าง มีปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัย
ทางการตลาด (4P’s) 
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ผลจากการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการใช้จักรยานของผู้ใช้จักรยานในปัจจุบันส่วนใหญ่
เริ่มมาจากความต้องการออกก าลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งพัฒนาไปสู่การน ามาใช้เพ่ือเดินทาง 
และบางส่วนต้องการใช้ในการเดินทางเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงความ
ต้องการควบคุมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางส่วนในด้านปัจจัยในการเลือกซ้ือจักรยานเพ่ือการเดินทาง 
พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของจักรยานและการสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้งาน และ
ปัจจัยด้านการดูแลรักษา ซึ่งจากผลวิจัยนี้ทางผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เพ่ือปรับภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ เพ่ือส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพ่ิมมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การเลือกซ้ือ, จักรยานเพื่อการเดินทาง 
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ABSTRACT 

 
Since the popularity of cycling has emerged since 2015, the events that 

have been hosted in order to encourage the usage of bicycle by both the 
government sector and private sector, which intended to attract attention to cycling 
and largely increased bicycle purchasing. However, the very same popularity was not 
only able to encourage bicycle purchasing and intention to use the bicycles in the 
daily routine of the users in just only a little degree, but also was a short-term 
encouragement, which didn’t respond to the purpose of the events, which intended 
to increase the number of cyclists. Therefore, researcher is interested in studying 
intentions and factors of purchasing bicycle for commuting of teenagers and adults in 
Bangkok, in order to acknowledge the intentions and factors of purchasing bicycle for 
commuting among the cyclists. Researcher applied qualitative research method to 
collect information to apply to quantitative research, which the research begins with 
in-depth interview with commuter cyclists, who use bicycles in daily routine, then 
the information will be inductively analysed and summarized. The information is 
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gathered from 2 sample groups including teenagers and adults who use bicycles for 
commuting in daily basis and will possibly buy bicycle for commuting within 1-6 next 
months, in order to study the intention to use bicycles, including the factors of 
purchasing bicycles for commuting and the factors were applied to improve the 
questionnaire to study the factors of purchasing bicycles for purchasing. The 
information was gathered from teenagers and adults in Bangkok, who wish to 
purchase bicycle for commuting consisted of 251 examples. The factors, that were 
studied, are social factor, environmental factor and marketing factor (4P’s).  

The result of the research founded that the intention of the majority of 
present cyclists is to exercise for better health, which lead to applying bicycles for 
commuting, and partially to reduce expenses, time including the purpose for 
managing time during each travel. About the factor of purchasing bicycle for 
commuting, researcher founded that the factors which influenced the purchasing, 
sorted in descending order, are factors of fame and reliable of the brand, factors of 
appearance of the bicycle, how the bicycle reflects personality of the user and the 
factor of maintenance. Companies can apply the result to improve brand’s image, 
characteristics of products and also including planning advertising and public relation 
to respond to consumer’s demand in order to attract purchasing. 
 
Keywords : Intention, Purchasing, Bicycles for commuting 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
จักรยานถือเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมา

ได้รับผลกระทบจากหลายด้าน ทั้งสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีการใช้
งานลดลง เหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบต่างๆของจักรยานเพ่ือ
ตอบสนองต่อการใช้งานให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือมีการสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจราจรในปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานมากนัก 

แต่จากกระแสการปั่นจักรยานที่เกิดเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา จาก
ทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ บริษัทเอกชน กลุ่มชมรมจักรยานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง
จากการจัดงานปั่นจักรยาน การจัดกิจกรรมแข่งขัน การสร้างทางจักรยาน การปลุกกระแสผ่านสื่อ 
การให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวที่เกิดจากการจัดกิจกรรม “ปั่นเพ่ือแม่” ซึ่งมีคนเข้าร่วม
กว่า 300,000 คน (Sanook NEWS, 2558) กิจกรรม  “ปั่นเพ่ือพ่อ” ซึ่ งมีจ านวนผู้ เข้าร่วมถึง 
607,000 คน (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2558) และการเปิดตัวเลนจักรยานที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
“SKY LANE” ซึ่งมีสถิติผู้ใช้งานกว่า 14,000 คนต่อสัปดาห์ (SKY LANE THAILAND, 2558) แสดงให้
เห็นจ านวนผู้ที่สนใจที่จะใช้จักรยานที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมตลาดจักรยาน ที่มีการ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ตลาดจักรยานมีมูลค่าประมาณ 6,500 ล้านบาท เติบโตขึ้น
ร้อยละ 10 โดยกลุ่มที่ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนคือจักรยานกลุ่มเสือหมอบ ไฮบริด และซิตี้ไบค์ เนื่องจาก
กลุ่มผู้หญิงและเด็กหันมาสนใจการปั่นจักรยานมากขึ้น โดยมีราคาเฉลี่ยของจักรยานที่ตัดสินใจซื้อที่
ประมาณ 15,000 บาท โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคกลางผู้ใช้ส่วนมากจะเป็นการใช้จักรยานในการ
ออกก าลั งกาย (Positionmag, 2559) ซึ่ งอาจจะน าไปสู่ การใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยสอดคล้องกับภาพรวมของจักรยานกลุ่มไฮบริด และซิตี้ไบค์  ที่ก าลังได้รับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้จักรยานมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาจ าเพาะไปที่
กลุ่มหลักที่มีการใช้จักรยานอยู่ในปัจจุบัน และมีความจ าเป็นต้องเดินทางในเส้นทางท่ีทางภาครัฐมีการ
สนับสนุนการใช้งานจักรยาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกได้เป็น 2 ช่วงอายุ คือ กลุ่มวัยรุ่น    
(15-24 ปี) และกลุ่มวัยท างาน (25-40 ปี) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความจ าเป็นในการเดินทางมากที่สุด 
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการ
เดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจที่ท าให้



2 
 

กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานในกรุงเทพมหานครมีความสนใจในการใช้จักรยาน และเริ่มใช้จักรยานในการ
เดินทาง รวมถึงปัจจัยในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับใช้ในการเพ่ิมปริมาณการใช้จักรยานในการเดินทาง และน า
ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางไปปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการขายของ
ผู้ประกอบการจักรยานได้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น 

และกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 
1.3 ค าถามการวิจัย 

 
1. กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานครก่อนหันมาใช้จักรยานในการ

เดินทาง ใช้วิธีเดินทางด้วยวิธีใด ทั้ง 2 กลุ่มมีแรงจูงใจในการใช้จักรยานในการเดินทางเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร โดยท าการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. อะไรคือปัจจัยในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเพ่ือ

การเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรในการศึกษา คือ 

กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 15–24 ปี และวัยท างาน อายุระหว่าง 25–40 ปี ที่มีการใช้จักรยานในการ
เดินทางอยู่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางใน 1-6 เดือนข้างหน้า และอาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ขอบเขตด้านสถานที่การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดสถานที่ ใน เขต
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กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีจ านวนประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ส่วน
ที่มีการสนับสนุนการใช้จักรยานจากภาครัฐมากที่สุดและประชาชนนิยมปั่นจักรยานไปท างาน 

2. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2559 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางมาใช้จักรยาน และปัจจัยในการเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น 
และกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. การเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาใช้จักรยานใน

การเดินทาง จะช่วยให้ภาครัฐสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จักรยานในปัจจุบัน และเพ่ิมอัตราการใช้จักรยานในการเดินทาง 

2. การรับรู้ถึงแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกซ้ือจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น 
และกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ประกอบการพัฒนา 
รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการขายจักรยานได้ 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเก็บฐานข้อมูลและต่อยอดการท าวิจัยเกี่ยวกับจักรยานใน
ด้านอื่นๆต่อไป 
 
1.6 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

 
กลุ่มวัยรุ่น หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 15–24 ปี (ส านักท่ีปรึกษา กรมอนามัย, 2540) 
กลุ่มวัยท างาน หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 25–40 ปี (ส านักท่ีปรึกษา กรมอนามัย, 2540) 
แรงจูงใจ หมายถึงสิ่งกระตุ้น จากทั้งภายในและภายนอก ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น (Hodgett, 1999; Freud, 1936) 
การเลือกซื้อ การตัดสินใจซื้อ หมายถึงการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือก

หลายๆ ทางที่มีอยู่ภายใต้สภาวะการณ์นั้นๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ทุกๆทาง เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ (Daft, 1997; Gibson, 1997; Griffin, 1992) 

จักรยานเพ่ือการเดินทาง หมายถึงจักรยานที่ผู้ใช้งานใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ แทนการใช้งานพาหนะส่วนตัวประเภทอ่ืนๆ เช่น การเดินทางไปท างาน เป็นต้น (ชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2556) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของ

วัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบการสร้างเครื่องมือวิจัย ก าหนดสมมติฐาน รวมถึงสนับสนุนและน าเสนอ
ผลการวิจัย เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 รูปแบบการเดินทางในเขตเมือง 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 การน าแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องไปปรับใช้ 

 
2.1 รูปแบบการเดินทางในเขตเมือง 

 
2.1.1 การเดินและจักรยาน 
        รูปแบบการเดินทางที่อาศัยพลังงานมนุษย์ทั้งสองประเภทนี้ ยังคงมีบทบาท

ส าคัญในเขตเมือง โดยเฉพาะการเดินทางในระยะทางสั้นๆ หรือเป็นการเดินทางที่ใช้เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
การสัญจรด้วยรูปแบบอ่ืนๆ แม้จะเป็นวิธีการเดินทางแบบดั้งเดิมแต่รูปแบบการเดินทางทั้ง 2 ประเภท
นี้มิได้พบเห็นเฉพาะในเมืองของประเทศก าลังพัฒนาเท่านั้น แต่ถือเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความ
นิยมแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในประเทศที่มีการสนับสนุนของทางภาครัฐ (Top 10 
Countries with Most Bicycles per Capita, 2554) 

2.1.2 พาหนะส่วนตัว 
หนึ่งในบรรดาวิธีการเดินทางหลักของคนเมืองในปัจจุบันคือ การใช้พาหนะ

ส่วนตัวอันได้แก่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยมีสาเหตุที่ท าให้จ านวนพาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะ
รถยนต์มีการใช้งานมาก เนื่องมาจาก การซื้อรถยนต์ เป็นต้นทุนจม ผู้เป็นเจ้าของจึงมีความต้องการใช้
ให้คุ้มค่ามากที่สุด การใช้งานระบบขนส่งสาธารณะมีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายน้อยกว่า 



5 
 

ภาพลักษณ์จากการใช้งานที่ได้รับจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว และความรวดเร็วที่มากกว่าการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  

จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผู้เดินทางปริมาณมากมีการใช้งานพาหนะส่วนตัวใน
การเดินทาง โดยในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนพาหนะส่วนบุคคลมากถึง 4,000,000 คัน เมื่อเทียบกับ
จ านวนรถโดนสารสาธารณะที่มีเพียง 40,000 คันเท่านั้น (จ านวนรถจดทะเบียนสะสม 2558, 2559) 

2.1.3 รถโดยสาร 
ทางเลือกการสัญจรในเขตเมืองที่ส าคัญอีกทางเลือกหนึ่งได้แก่ รถโดยสาร แม้ว่า

การเดินทางด้วยวิธีนี้จะมีข้อด้อยหลายประการเมื่อเทียบกับพาหนะส่วนบุคคล แต่ข้อได้เปรียบของ
ทางเลือกนี้ได้แก่ ความประหยัดและการไม่ต้องหาที่จอด อย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบด้านนี้ดูจะไม่จูงใจ
ให้คนเมืองเพ่ิมความนิยมในการเดินทางด้วยวิธีนี้ ทั้งนี้เพราะสถิติการใช้รถโดยสารในเมืองส าคัญๆ 
ก าลังลดถอยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2554 ลดลงเหลือ
เพียง 1,020,000 คน หากเทียบกับเมื่อปี พ.ศ.2544 ที่มีผู้ใช้งานมากถึง 2,500,000 คน (รายงาน
การศึกษาเรื่อง : ข้อมูลผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 2555) 

แม้ว่าภาพรวมของการใช้รถโดยสารจะมีแนวโน้มลดลง แต่หากพิจารณาในระดับ
ที่ย่อยลงไปจะพบว่าการสัญจรด้วยรถโดยสารยังครองความส าคัญอยู่ได้โดยเฉพาะในเขตใจกลางเมือง
และส าหรับประชากรบางกลุ่ม และบางวัตถุประสงค์ ซึ่งถือว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารเป็น
สิ่งจ าเป็น 

2.1.4 เรือและพาหนะที่ว่ิงบนราง 
แม้ว่าการเดินทางประจ าวันโดยอาศัยเรือและรถไฟจะลดความส าคัญลง แต่

ส าหรับหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยนั้น วิธีการเดินทางทั้ง 2 ประเภทนี้ยังได้รับความนิยมอยู่ 
โดยจุดเด่นของพาหนะที่วิ่งบนรางคือ ความประหยัดและความปลอดภัย ตลอดจนการมีช่องทาง
สัญจรเฉพาะ การโดยสารทางเรือยังมีจุดเด่นที่คล้ายกัน ยกเว้นในด้านความปลอดภัยที่ เป็นรอง 
(ประเภทของการขนส่ง, 2551) 

2.1.5 พาหนะกึ่งส่วนตัว 
ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะยากจน 

รูปแบบการสัญจรด้วยพาหนะกึ่งส่วนตัวกลายเป็นความจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พาหนะกึ่งส่วนตัว 
หมายถึง พาหนะที่มีต้นทุนและการให้บริการอยู่ระหว่างพาหนะส่วนตัวและพาหนะที่เป็นการขนส่ง
มวลชน พาหนะเหล่านี้ขนส่งผู้โดยสารจ านวนหนึ่งบนเส้นทางที่อาจจะประจ าหรือไม่ประจ าก็ได้  เช่น 
รถสองแถว รถแท็กซ่ี รถตู้รับจ้าง และจักรยานยนต์รับจ้าง 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

มีนักวิชาการหลายท่านในอดีตได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่ง
สามารถสรุปความได้ดังนี้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรม กระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริโภคใช้เพ่ือตัดสินใจ
ซื้อสินค้ารวมไปถึงบริการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยการประเมินความต้องการของตนเอง การ
เลือกสรร ค้นหา รวมไปถึงการใช้และประเมินผล โดยทั้งหมดนี้จะตอบสนองความต้องการที่ผู้บริโภค
มี ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค จะช่วยให้ทราบถึง
ความต้องการ ความจ าเป็นของผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาย และสามารถน าไปใช้สร้างกลยุทธ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการนั้น ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ มีประสบการณ์ที่ดีต่อสินค้าและ
บริการนั้นๆ (ธงชัย สันติวงษ์, 2533; ดารา ทีปะปาล, 2542; สมจิตร ล้วนจ าเริญ, 2531) 

2.2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการค้นหา วิจัยพฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภค เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการ พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือจะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้สร้างกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของ
การตัดสินใจซื้อ ที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้มาก เพราะสามารถท าให้รับรู้ถึงความแตกต่างของ
กลุ่มลูกค้าได้ ซ่ึงการเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าจะท าให้สามารถเข้าใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการของบุคคลเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี (บุญชู เผ่าสวัสดิ์ยรรยง, 2546)  

ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีส่วนส าคัญประการหนึ่งคือแรงจูงใจซึ่งหน้าที่
ของแรงจูงใจคือการกระตุ้นพฤติกรรมและยังส่งผลโดยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าต้องการให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมซื้อสินค้าก็ต้องรู้ถึงแรงจูงใจที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคแล้วสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคซึ่งจะน าไปสู่การซื้อสินค้าในที่สุดเหตุจูงใจที่
จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้าจะเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการกระตุ้นตรง
เข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเน
ได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่างๆของผู้บริโภคแล้วจึงมีการ
ตอบสนองของผู้บริโภคหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดขึ้นตามมา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และสุวิทย์
หิรัญยกาณฑ,์ 2534) 

นอกจากนี้ในเรื่องแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค Philip Kotler ยังได้สร้าง
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคโดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของสิ่งที่ใส่เข้าไป (Input) ช่อง
ทางผ่าน (Channel) และสิ่งที่ออกมา (output) โดยทั้ง 3 ส่วนมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้ สิ่งที่ใส่เข้าไป
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ประกอบไปด้วยราคาคุณภาพการมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริการรูปแบบของสินค้าและจินต
ภาพของสินค้าสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ประกอบไปด้วยสื่อโฆษณาพนักงานขายคนรู้จัก
ครอบครัวและการสังเกตของผู้บริโภคเองหลังจากนั้นจะผ่านเข้าไปสู่กระบวนการการคิดของผู้บริโภค
และส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมการซื้อว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรซื้อตราสินค้าไหนซื้อที่ผู้ขายรายใด
ปริมาณเท่าไหร่และมีความถ่ีอย่างไร (Philip Kotler, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Philip Kotler, 2012. Marketing Management: Analysis, Planning and Control (14thed) 

ภาพ 2.1 แสดงแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคของ Philip Kotler 
 

ค าอธิบายที่ส าคัญประการหนึ่งต่อแบบจ าลองข้างต้นนี้คือสิ่งที่ใส่เข้าไป (Input) 
ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะต้องมีอยู่ก่อนหน้าที่ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงสินค้านั้นๆต่อจากนั้นกลยุทธ์ที่
จะตามมาเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงกลยุทธ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าคือกลยุทธ์การใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ซึ่งหมายถึงการใช้สื่อต่างๆ (Channel) อย่างมีประสิทธิภาพที่จะสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคเกิดการบริโภคหรือการตัดสินใจซื้อได้ (Output) ต่อไป 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 

Philip Kotler (2012) ได้อธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ โดยสามารถแบ่งออกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

 

สิง่ที่ใสเ่ข้าไป (Input) 

- ราคา 

- คณุภาพ 

- การมีสนิค้าที่เพยีงพอ 

  กบัความต้องการ 

- บริการ 

- รูปแบบของสนิค้า 

- จินตภาพของสนิค้า 

ช่องทางผา่น 

(Channel) 

- สือ่โฆษณา 

- พนกังานขาย 

- คนรู้จกั 

- ครอบครัว 

- การสงัเกตของตนเอง 

สิง่ที่ออกมา (Output) 

- ผลติภณัฑ์ 

- ตราสนิค้า 

- ผู้ขาย 

- ปริมาณ 

- ความถ่ี 

ความคิด 

ของ 

ผู้บริโภค 



8 
 

2.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่น าเสนอต่อผู้บริโภคทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จับ

จ้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยผลิตภัณฑ์นั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้สิ่งที่ผู้บริโภค
ได้รับรู้เรียกว่าคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ โดยจะเกิดการซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อตนและยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

2.3.2 ปัจจัยด้านราคา 
ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกมาในรูปแบบของตัวเงิน โดย

ลูกค้าจะท าการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่รับรู้กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งถ้าการ
เปรียบเทียบนั้นพบว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

2.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ 

ท าเลที่ตั้ง บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพึง
พอใจ และมูลค่าที่ผู้บริโภครับรู้ 

2.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การใช้การสื่อสารหลายๆ ช่องทางไปยังผู้บริโภค 

เพ่ือสร้างความรับรู้ต่อผู้บริโภค ให้เกิดทัศนคติที่ดี ความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการสื่อสารอาจ
ท าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าอธิบายไว้ ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้ดังนี้ 

แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่บุคคลคาดหวัง ซึ่งอาจจะเกิดมาจากแรงกระตุ้นต่างๆ และ
บุคคลมีความต้องการที่จะท าให้ส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยท าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความคาดหวังนั้นๆ โดยความคาดหวังนั้นเกิดมาจากการที่บุคคลได้รับรู้ถึงสิ่งกระตุ้น
ต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หรือความต้องการบางอย่างของมนุษย์ซึ่งมี
หลากหลายระดับแตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งแรงจูงใจจากภายใน และภายนอก (Maslow, 1954; 
Hodgett, 1999; Freud, 1936) 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจและพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมามีความสัมพันธ์
กัน โดยแรงจูงใจจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดการแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความคาดหวังที่มี แต่
ก็อาจจะมีกรณีที่ไม่ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นได้เช่นกัน 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

 
มีนักวิชาการหลายท่านในอดีตได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ “การตัดสินใจ” ไว้มากมาย โดย

อาจสรุปความหมายสั้นๆได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก
ทางเลือกหลายๆ ทางที่มีอยู่ภายใต้สภาวะการณ์นั้นๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ทุกๆทาง เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ (Daft, 1997; Gibson, 1997; Griffin, 1992) 

โดยการตัดสินใจนั้นเป็นกระบวนการ ที่ต้องใช้ความคิดอยู่บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีที่สุด โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

Plunkett and Attner (1994) ได้เสนอว่าล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญมาก 
เพราะมีผลไปยังการด าเนินการในขั้นต่อๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการตัดสินใจด้วยดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2. การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อระบุปัญหาได้
อย่างถูกต้องแล้วควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่างๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพราะการรู้ถึง
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้สามารถก าหนดขอบเขตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

3. การพัฒ นาทางเลื อก  (Develop potential alternatives) คือการพัฒ นา
ทางเลือกต่าง ๆ  ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ ในการ
แก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด โดยในการพัฒนาทางเลือกอาจมีการขอความคิดเห็นจาก
คนอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จมาประกอบ ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อผนวกรวมกับ
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้สามารถ
พัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อได้ท าการพัฒนา
ทางเลือกต่าง ๆ แล้วก็น าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันทางเลือกบาง
ทางเลือกท่ีอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดอาจจะท าให้เกิดผลต่อเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ตามมา  

5. การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อได้ท าการ 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ควรท าการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว โดยทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อย
ที่สุด และให้ผลประโยชน์มากที่สุด  

6. การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ  ( Implement the decision) หลังจากได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) ขั้นตอนสุดท้าย คือ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้รับรู้ผลการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งข้อมุลนี้จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจ
ใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
 
2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในอดีตมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจักรยานดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 2.1 งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับจักรยาน 

หัวข้อวิจัยและผู้จัดท า สรุปความ หัวข้อศึกษา วิธีการวิจัย 

แรงจูงใจและอุปสรรค
ในการใช้จักรยาน
ส าหรับคนที่เดินทาง
ด้วยจักรยานในประเทศ
ไทย (ธงชัย พรรณ
สวัสดิ,์ 2556) 

ปัจจัยที่มีแรงจูงใจส าคัญที่มผีลท าให้คนที่ใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวันได้ใช้จักรยานในการ
เดินทางประกอบด้วย  
1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (4.03) 
2) เป็นการนันทนาการพักผ่อนหยอ่นใจ(3.67) 
3) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (3.40) 

แรงจูงใจ เชิงปริมาณ 

ท าไมคนไทยจึงไม่นิยม
ใช้จักรยาน            
(ดร.จักรพิพัฒน์      
อัศวบุญญาเลิศ, 2554) 

ปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนใช้จักรยาน และ
อุปสรรคต่อการใช้จักรยาน โดยมแีรงจูงใจคือ 
1) ได้ออกก าลังกาย ร่างกายแข็งแรง (3.94) 
2) เส้นทางรม่รื่น (3.58) 
3) อากาศไมม่ีมลพิษ (3.46) 

แรงจูงใจ เชิงปริมาณ 

การส่งเสริมการใช้
จักรยานส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
บางมด (สมภาพ 
สุวรรณกวีการ, 2557) 

ปัจจัยที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานของนักศึกษาและ
บุคลากรของ มจธ.โดยปัจจยัที่ท าให้ไม่ใช้จักรยาน 
คือ ระยะทางไกลเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อากาศ
ร้อน/เปียกฝน สภาพทางไมด่ี ไมม่เีส้นทางจักรยาน        
(ร้อยละ 88) 

ส่งเสริม เชิงปริมาณ 
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ตาราง 2.1 งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับจักรยาน(ต่อ) 

หัวข้อวิจัยและผู้จัดท า สรุปความ หัวข้อศึกษา วิธีการวิจัย 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อรถจักรยานเพ่ือ
การกีฬาของกลุ่ม        
ผู้อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  
(ปิยธดา โคตรนรินทร์, 
2557) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานเพื่อ
การกีฬาของกลุ่มผู้อาศัยในเขตกรงุเทพมหานคร 
โดยประกอบไปด้วยปัจจยัหลัก 4 ปัจจัย เรียง
ตามล าดับความส าคญั 
1) ปัจจัยด้านช่ือเสียงและคณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์ 
(มีผลทางบวก) 
2) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและบริการที่ดี  (มผีล
ทางบวก) 
3) ปัจจัยด้านข้อมูล (มผีลทางบวก) 
4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(มีผลทางลบ) 

ปัจจัยเลือกซื้อ
จักรยานเพื่อ

การกีฬา 
เชิงปริมาณ 

การศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือจักรยานเสือ
หมอบและจักรยานเสือ
ภูเขาของกลุ่มผู้ปั่น
จักรยานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
(วันรักษ์ วงศ์ก าแหง, 
2557) 

ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อจักรยานเสือหมอบ
และจักรยานเสือภูเขาของกลุม่ผู้ปัน่จักรยานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
จักรยานเสือหมอบ: สนใจปัจจัยดา้นการสื่อสาร 
ผลิตภณัฑ ์
จักรยานเสือภูเขา: สนใจปัจจัยด้านการสื่อสาร การ
ส่งเสริมการขาย และผลติภณัฑ ์

กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ
จักรยานเสือ
ภูเขาและเสือ

หมอบ 

เชิงปริมาณ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา

ในส่วนแรงจูงใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น
และวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จึงมีความต้องการมุ่งศึกษาในส่วนดังกล่าว 
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2.7 การน าแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไปปรับใช้ 
 

2.7.1 สรุปตัวแปรที่จะน าไปใช้ในงานวิจัย 
จากแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตั้งเป็นค าถาม

เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการท าแบบสอบถาม โดยมีกรอบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจ
และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

2.7.2 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ด้านกายภาพ 

- ด้านจิตวิทยา 

ปัจจัยด้านสังคม 

- กลุ่มอ้างอิง 

 

แรงจูงใจและปัจจัยในการ

เลือกซ้ือจักรยานเพื่อการ

เดินทางของวัยรุ่นและวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยแวดล้อม 

- สถานท่ี 

- เส้นทางการเดินทาง 

- นโยบายของรัฐบาล 

ปัจจัยทางการตลาด 

- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

- ปัจจัยด้านราคา 

- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและ

วัยท างานในกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยแบบประสม (Mixed Method) คือการใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือเป็นการพัฒนา โดยการ
น าผลที่ ได้จากการวิจัย เชิ งคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกหรือสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก               
(In-Depth interview) ผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ
และการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง แล้วน าปัจจัยที่ได้จากการสอบถามดังกล่าวมาเสริมการท า
วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาการส่งผลของปัจจัยที่ท าให้เกิดการเลือกซื้อในการวิจัย โดยใช้ในการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อใช้ในการตอบค าถามวิจัย รวมถึงผลวิจัยจะใช้ประกอบการอภิปราย 
โดยได้ก าหนดวิธีการศึกษา ดังนี้ 

3.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1.4 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

3.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
3.2.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.3 สมมติฐานในการวิจัย 
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.6 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

 
3.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

3.1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1.1 การก าหนดประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยรุ่น อายุ
ระหว่าง 15–24 ปี และกลุ่มคนวัยท างาน อายุระหว่าง 25–40 ปี ที่มีการใช้จักรยานในการเดินทางอยู่
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ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางใน 1-6 เดือนข้างหน้าและอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร บริเวณใจกลางเมือง 

3.1.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างโดยเจาะจง ตามประชากรที่ได้ก าหนดข้างต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์เหมาะสม
ส าหรับน ามาใช้วิเคราะห์และประมวลผลวิจัย 

โดยพิจารณาเลือกจากกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่มีการใช้งานจักรยานในการ
เดินทางอยู่แล้ว เพ่ือให้ตรงกับความต้องการข้อมูลทั้งในด้านแรงจูงใจ อุปสรรคในการใช้จักรยานเพ่ือ
การเดินทาง รวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง ซึ่งจะน ามาปรับใช้ใน
การท าวิจัยเชิงปริมาณต่อไป 

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา คือ การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) เพ่ือจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถถามค าถามได้ตรงประเด็น 
สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยการสัมภาษณ์จะท าผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured) คือ มีการก าหนดแนวทางและโครงสร้างค าถามไว้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือ
เป็นแนวทางในการถามค าถามแก่ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ แต่เนื้อหาหรือค าถามอาจมีการปรับเปลี่ยนไป
แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ คือเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์มี
อิสระในการตอบ และขยายความในมุมมองต่างๆ ซึ่งอาจน ามาซึ่งผลลัพธ์นอกเหนือจากความ
คาดหมายของผู้วิจัย 

ซึ่งแนวค าถามในงานวิจัยนี้มีที่มาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature 
Review) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล เอกสารและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากบท 2 ของ
งานวิจัย เพ่ือให้ได้ซึ่งกรอบค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง
มาใช้จักรยานในการเดินทาง 

โดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการเดินทาง 

ถามค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางในปัจจุบัน ได้แก่ ความถี่ใน
การเดินทางโดนจักรยาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง รูปแบบการ
เดินทาง เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
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หัวข้อที่ 2 แรงจูงใจที่ท าให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทาง 

ถามค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ท าให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทาง 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาใช้จักรยานในการเดินทาง
ของกลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน  

หัวข้อที่ 3 ปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกซ้ือจักรยานในการเดินทาง 
ถามค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง 

หัวข้อที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
สอบถามข้อคิดเห็นที่มีต่อเส้นทางจักรยาน แนวทางที่มีการสนับสนุน

และปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อ
นโยบาย กิจกรรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นในปัจจุบัน 

หัวข้อที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน โดยมีกระบวนการในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. เชิญผู้ให้สัมภาษณ์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย โดยการติดต่อขอ 
สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทาง Social Media อ่ืนๆ และแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างความเข้าใจเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์แล้วถึงจะ
ท าการนัดเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2. วันสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเริ่มต้นสัมภาษณ์ด้วยการแนะน าตัว พูดคุยเล็กน้อย
เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วๆไป และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อีกครั้ง เพ่ือสร้างความคุ้นเคย
และความเป็นกันเองในการสัมภาษณ์ ท าการขออนุญาตในการบันทึกเสียงการสนทนา จากนั้นจึงเริ่ม
สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นไปในลักษณะของการพูดคุย เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ค าถามในแต่ละส่วน โดยผู้วิจัยจะซักถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และ
ตีความที่มีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนค าถามตามสถานการณ์และกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละราย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจกลุ่มตัวอย่างได้มากที่สุด มีการท าการจดบันทึกเพ่ือ
น าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง หลังจากจบการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยจะมีการ
สอบถามและบันทึกข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งชี้แจงว่าจะปิดเป็นความลับและน าเสนอเฉพาะภาพรวม
ของผลการวิจัย จากนั้นจึงมีการขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ 
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3.1.4 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
หลังจากท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล แต่เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อความบรรยาย 
(Descriptive) เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจดบันทึก ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือในงานวิจัย ผู้วิจัยจึงได้มีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธี 
Inductive Method โดยการเก็บข้อมูลเป็นขั้นๆจากการสัมภาษณ์คนแรก ไปยังคนต่อๆไป เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นๆ ซึ่งหากผลการวิจัยจากการวิเคราะห์มีความเหมือนกัน
แสดงว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีการกลั่นกรอง สามารถเชื่อถือได้ ข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน และสามารถน าไปใช้ใน
งานวิจัยต่อไปได้นั่นเอง 
 
3.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 

3.2.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่ องจากผู้ วิจัย ไม่สามารถระบุจ านวนของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานใน

กรุงเทพมหานครที่มีความต้องการจะซื้อจักรยานเพ่ือใช้ในการเดินทางได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรเพ่ือหา
ค่าเฉลี่ยส าหรับน าไปอ้างอิงกับประชากร โดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพ่ือใช้ประมาณ
ค่าเฉลี่ยของประชากร 
 

𝑛 =
(𝑍𝜎)2

𝑒2
 

 
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

Z  คือ ค่า Z-Scores ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ (1-α)  
   - ระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 

σ2 คือ  ค่าความแปรปรวนของประชากร และหากไม่ทราบค่านี้ สามารถให้ค่า 
ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง S2 แทนที่ได้ 

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรกับค่าเฉลี่ยจากกลุ่ม 
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

เนื่องจากไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร จึงท า pilot survey 30 
ชุดและค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (S) แทนเพ่ือน าไปค านวณหาค่าความ
แปรปรวน โดยได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) = 0.8704 ใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่า (Z) 
เท่ากับ 1.96 และระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ (e)  ไม่เกิน 0.11 ซึ่งแทนค่าได้ดังนี้ 
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    n   = (1.96*0.806)2 
              (0.1)2 

     =    249.56 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง = 249.56    ≈    250 ตัวอย่าง 
ใน ก าร เลื อ กกลุ่ ม ตั วอย่ า ง  ผู้ วิ จั ย ท าก าร เลื อ กตั ว อย่ า งแบ บ เจ าะจ ง               

(Purposive Sampling) เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผ่านการกระจายแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยท าการคัดกรองด้วยค าถาม 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่ งเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม มี

รายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยแวดล้อม ปัจจัยทางการตลาด 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
2. ตัวแปรตาม คือ การซื้อจักรยานเพ่ือใช้ในการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างาน

ในกรุงเทพมหานคร 
3.2.3 สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย ความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม การแสดงถึง
ตัวตนของผู้ใช้งาน มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย เส้นทางที่ใช้เดินทาง ระยะทางในการเดินทาง 
สภาพภูมิอากาศ มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยทางการตลาด มีด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพที่ดี รูปลักษณ์สีสันที่สวยงาม ตราสินค้า

สินค้ามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร 

ด้านราคา ประกอบด้วย ราคาจักรยาน ราคาอุปกรณ์เสริม มีผลต่อการเลือก
ซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ การมีสินค้าที่
หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย พนักงานมีความรู้ มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การให้ส่วนลด การให้ของแถม มี
บริการหลังการขายที่ดี การรับประกันสินค้า การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลจากการส ารวจ คือ แบบสอบถาม โดยการส่ง

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยตรง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการศึกษากรอบแนวคิดการ
วิจัย และจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งแบบสอบถามจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามเพ่ือคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเลือกเฉพาะ
ผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางท่ีก าลังจะซื้อจักรยานเพื่อการเดินทาง 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือ
การเดินทางของกลุ่มผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือประเภทประมาณค่าในงานวิจัย 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามหลักการของไลเคิร์ท (Likert’s 
Scale)  

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม 
ระดับความเห็น/ระดับการตัดสินใจ ระดับคะแนนค าถาม 
   มากที่สุด    5 คะแนน 
   มาก     4 คะแนน 
   ปานกลาง    3 คะแนน  
   น้อย     2 คะแนน 
   น้อยที่สุด    1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความเห็นค านวณด้วยการหาความกว้างอันตรภาคชั้นตาม

มาตรวัดของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) ได้ดังนี้ 
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด -     คะแนนต่ าสุด 

                จ านวนชั้น 
      = 5 – 1 
          5 
      = 0.80 
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ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 
   4.21 – 5.00  มากที่สุด 
   3.41 – 4.20  มาก 
   2.61 – 3.40  ปานกลาง 
   1.81 – 2.60  น้อย 
   1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
โดยในการตีความนั้น จะท าการพิจารณาจากระดับคะแนนค่าเฉลี่ยจากการ

ค านวณเท่านั้น 
ส่วนที่  3 ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย

ใช้แบบ สอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.6 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องและบันทึกข้อมูล จากนั้นประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติเพ่ือท าการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของตัวแปร โดยการค านวณค่า KMO (Kaiser-
Mayer-Olkin) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร หลังจากนั้นจึงได้น าตัวแปรอิสระไปท าการสกัดปัจจัย
ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของตัวแปร (Principle Component Analysis) จากนั้นจึงท า
การปรับและตรววจสอบสมมติฐานจากปัจจัยที่สกัดได้ โดยใช้วิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter 
Regression) เพ่ือจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดของสมมติฐาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิจัยที่ได้มากจากการเก็บข้อมูลทั้งในเรื่องของแรงจูงใจในการ

ใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง และผลการศึกษาปัจจัยเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น
และวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยการน าข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วนมาประมวลผล และวิเคราะห์ผล 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.1.1 กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้จักรยานในการเดินทาง 
4.1.2 กลุ่มวัยท างานที่ใช้จักรยานในการเดินทาง 
4.1.3 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
4.2.1 ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเพ่ื อการ
เดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
4.2.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
จักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
4.2.4 การทดสอบสมมติฐาน 
4.2.5 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

จะกล่าวถึงผลวิจัยที่ ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth 
interview) ซึ่งมีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 : กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้จักรยานในการเดินทางจ านวน 10 คน 
กลุ่มท่ี 2 : กลุ่มวันท างานที่ใช้จักรยานในการเดินทางจ านวน 10 คน 

 
4.1.1 กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้จักรยานในการเดินทาง 

4.1.1.1 พฤติกรรมการเดินทาง 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นที่ ใช้จักรยานในการเดินทาง กลุ่มนี้มี

พฤติกรรมการเดินทางหลักคือการเดินทางระหว่างบ้านไปยังสถานศึกษา หรือห้างสรรพสินค้า มี
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ความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยเฉลี่ย คือ 10-20 นาที 
และมักใช้เส้นทางในการเดินทางเป็นถนนใหญ่ ใช้งานร่วมกับรถยนต์ทั่วไป หากไม่ใช้จักรยานในการ
เดินทางอาจจะมีการใช้รถโดยสารประจ าทางหรือพาหนะกึ่งส่วนตัวในการเดินทางแทน 

“ ปกติก็ใช้ไปกลับบ้าน-มหาลัยครับ เพราะไม่ไกลกันมาก สะดวกดีด้วย 
สัปดาห์ละอย่างน้อยก็ 6 วัน ไปเกือบทุกวันอยู่แล้ว ” 

“ ใช้ไปเที่ยวใกล้ๆค่ะ อยู่หอใน ไปห้างก็ไม่ไกล แต่จะเดินไปก็ไม่ไหว ก็ใช้
จักรยานแทน ” 

“ ปกติก็ปั่นถนนใหญ่แหละ เพราะปั่นบนฟุตบาทก็ไปกวนคนเดินเท้า 
หรือไม่ก็เจอพวกตั้งแผงรถเข็นขายของ ก็เลยปั่นบนถนนเอา ชิดซ้าย ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไร ” 

4.1.1.2 แรงจูงใจที่ท าให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทาง 
กลุ่มวัยรุ่นผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าแรงจูงใจในการปั่นจักรยานส่วนใหญ่     

(7 ใน 10 คน) บอกว่าเริ่มมาจากความต้องการที่จะออกก าลังกาย ท าให้หันมาสนใจการปั่นจักรยาน 
ต่อมาเมื่อได้มีการซื้อมาใช้งาน จึงเริ่มเกิดความคิดน ามาใช้ในการเดินทางตามมา ส่วนอีก 3 คนสนใจ
เพ่ือน ามาใช้งานเดินทางโดยตรงเนื่องจากเห็นว่าเป็นการเดินทางระยะทางไม่ไกลนัก และยังประหยัด
กว่าการเดินทางอ่ืนๆ จึงได้ใช้จักรยานในการเดินทาง 

“ เริ่มปั่นเพราะต้องการออกก าลัง จะวิ่งก็ไม่ไหวเพราะอ้วน เลยหันมา
สนใจจักรยาน หลังจากนั้นก็เลยเอามาใช้ปั่นไปเรียนด้วย ” 

“ แต่ก่อนก็ปั่นอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดอยู่แล้ว พอมาเรียนกรุงเทพ ก็เลยเอา
มาด้วย อยู่หอใกล้ๆมหาลัย จะซื้อรถก็แพง มีค่ารักษา ค่าน้ ามันอีก ใช้จักรยานนี่แหละ ง่ายดี ” 

“ พ่อไม่ให้ใช้รถค่ะ เพราะแพง แถมกลัวเราเอาไปใช้เที่ยว เลยซื้อ
จักรยานให้แทน ” 

“ ตอน ม.ปลาย ไปท างาน KFC ก็เลยอยากได้รถไว้เดินทางครับ จะซื้อ
มอเตอร์ไซค์ก็ยังเด็กไป ไม่คุ้มค่าแรงอีก เลยใช้จักรยาน พอใช้ละก็ติด เลยใช้มาจนปัจจุบัน นี่ก็คันที่ 3 
แล้ว ที่บ้านก็หันมาปั่นตามกันหมดด้วย ” 

4.1.1.3 ปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทาง 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงปัจจัยที่ไว้เลือกซื้อไว้ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
อย่างที่กล่าวไปในส่วนของแรงจูงใจที่หันมาปั่นจักรยาน ซึ่งส่วนใหญ่     

(7 ใน 10 คน)  คือ ต้องการออกก าลังกาย ซึ่งก็คือความต้องการมีสุขภาพที่ดี มี รูปร่างที่สมส่วน 
สุขภาพแข็งแรง รวมถึงยังมีความต้องการจักรยานที่แสดงให้เห็นตัวตนของตนเองด้วย 
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“ ตอนแรกก็แค่อยากออกก าลังครับ ไปๆมาๆรู้สึกชอบ อยากได้จักรยาน
ที่ดีกว่านี้ ก็เลยซื้อคันใหม่ ยังใช้เดินทางเหมือนเดิม แต่ยอมซื้อที่แพงขึ้น เพราะต้องการคันที่ดูดี ลุยได้
ด้วย เอาที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้น อารมว่ามีความรู้มากขึ้น คันแรกซื้อแบบยังไม่รู้อะไร อยากปั่นเลย
ซื้อเฉยๆ พอปั่นละมันไม่ใช่ ” 

“ เพ่ือนผอมกันหมดครับ ไอเราอ้วนอยู่คนเดียว ทีนี้มันก็ชวนปั่น ปั่นก็ปั่น 
ตอนไปซื้อก็ให้มันพาไป เอาคันสวยๆไว้ก่อน จะได้มีรู้สึกดีตอนปั่น คนมองละเท่ 555 ” 

ปัจจัยด้านสังคม 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าปัจจัยด้านสังคมไม่ได้ส าคัญหรือมีอิทธิพลต่อ

การเลือกซื้อจักรยานของตนเอง เพราะมองว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนต้องการ สามารถตอบสนองต่อการใช้
งานของตนได้มากกว่า 

“ กลุ่มที่ปั่นด้วยไม่ได้มีอิทธิพลในการซื้อครับ เพราะเอาจริงจักรยานแบบ
ไหนก็ปั่นด้วยกันได้ เอาที่เราชอบ ใช้งานได้ เหมาะกับเราดีกว่า ” 

“ จักรยานหนูเป็นแบบไฮบริด มันก็กึ่งทั้งเสือหมอบและเสือภูเขาอยู่แล้ว 
เลยไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรในการเอาไปเข้ากลุ่มกับจักรยานแบบอ่ืนๆ ” 

“ โดนยุ เชียร์เหมือนกันพ่ี แต่ไม่มีผล เราเอามาใช้งาน ไม่ได้ไปอวด แข่ง
กับใคร ถ้าแข่งจริงๆก็เอาแรงเข้าว่า ไม่เก่ียวกับจักรยานหรอก ” 

ปัจจัยแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็น

ส่วนส าคัญต่อการเลือกประเภทของจักรยานที่จะซื้อ ให้เหมาะกับเส้นทางที่ใช้หรือวัตถุประสงค์การใช้
งานที่ต้องการ 

“ เลือกซ้ือเป็นเสือภูเขา เพราะทนที่สุด น่าจะเหมาะกับถนนในกรุงเทพดี 
ใช้งานได้เต็มท่ี ไม่ค่อยต้องห่วงอะไรเท่าไหร่ ” 

“ ซื้อแบบพับมา เพราะบางครั้งต้องการขึ้น BTS หรือ MRT จักรยาน
แบบอ่ืนจะล าบาก ไม่งั้นบางท่ีก็ไม่ให้เข้า อันนี้พับเสร็จก็เอาเข้าได้เลย ” 

“ ซื้อแบบไฮบริดมา เพราะหนูตัวเล็ก จะใช้แบบใหญ่ๆลุยๆแบบเสือภูเขา
ก็ดูไม่เหมาะ แบบไฮบริดตอบโจทย์สุด ลุยถนนก็ดีกว่าเสือหมอบด้วย ” 

ปัจจัยทางการตลาด 
กลุ่มผู้ ให้สัมภาษณ์ ให้ความส าคัญในปัจจัยทางการตลาดอย่างมาก 

ทั้งหมดบอกว่าปัจจัยด้านการตลาดส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ด้านผลิตภัณฑ์: ตัวจักรยานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการ

ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการ จึงให้ความส าคัญในด้านนี้มากที่สุด 
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โดยสนใจในหลายด้าน เช่น ต้องตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน ดูแลรักษาง่าย คุ้มค่ามีตราสินค้าที่
น่าเชื่อถือ สีสันรูปลักษณ์สวยงาม 

“ ผมว่าส าคัญสุดแล้วพ่ี เพราะเราเอามันมาขี่นะ เราเป็นคนใช้งานมัน 
ดังนั้นมันต้องดี ทน ดูแลไม่ยาก รองลงมาก็ความสวยงาม สีสัน ยี่ห้อผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่ ถ้ามันดี 
ยี่ห้อไหนก็ใช้ได้ ” 

“ ผมอาจจะแปลกนะ ผมติดยี่ห้อมาก จากทั้งตลาดผมซื้ออยู่แค่สาม
ยี่ห้อเท่านั้น นอกนั้นผมไม่ซื้อ ไม่รู้สิ ผมติดตาม ซื้อแต่สามยี่ห้อนี้เท่านั้น ผมเชื่อว่ามันดีจาก การันตี
จากชื่อยี่ห้อพวกนี้ ” 

“ หนูอาจจะแปลกกว่าคนอื่นนะ หนูดูสีก่อน ชอบพวกสีแบบพาสเทล 
สวยๆ ยี่ห้ออะไรก็ได้ ต้องสีถูกใจก่อน แล้วค่อยไปสนใจเรื่องอ่ืน ” 

“ สนใจความแข็งแรง ถนนที่เราปั่นเน่ามาก หลุมเยอะ ดังนั้นต้องทน 
ลุยได้ น้ าหนักไม่ค่อยซีเรียส เพราะยังไงถ้าเอาทน มันก็น่าจะหนักอยู่แล้ว เสือภูเขาที่ใช้อยู่ก็หนักมาก 
แต่ทนมาก ” 

“ ตอนแรกปั่นเสือหมอบ แต่พอเอามาใช้เดินทางด้วยมันไม่สะดวก ลง
ใต้ดินไม่ได้ ขึ้นบีทีเอสก็ล าบาก ไปๆมาๆก็เลยไปซื้อพับมาใช้คันนึง ซึ่งก็ดีนะ คล่องตัวกว่าเดิมเยอะ ไม่
ต้องกลัวหายด้วย ขึ้นออฟฟิซก็เอาขึ้นไปด้วยได้เลย ” 

ด้านราคา: จากการพูดถึงความคุ้มค่าในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่กล่าว
มา จะเห็นได้ว่าราคาก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน 

“ ดูสิพ่ี นี่ต้องเก็บเงินซื้อเองไง คันที่ใช้อยู่ก็เก็บเงินจากท างานเสริม
หลายเดือนเลยกว่าจะได้ หาข้อมูลเพียบ จนอธิบาย ซ่อมได้ทั้งคันแล้ว ” 

“ พ่อซื้อให้ค่ะ แต่ก็มีก าหนดงบมานะ ก็เลือกเอาจากที่ชอบนี่ล่ะ เอา
มานั่งเทียบๆกัน ว่าอันไหนดีกว่า อันไหนน่าจะคุ้มที่สุด เลือกได้ก็ซ้ือเลย ” 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่น่าเชื่อถือ จะท าให้เกิดความม่ันใจในด้านบริการที่ดี สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย รวมไป
ถึงการเดินทางที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจในส่วนของการแนะน าท่ีดีของพนักงานด้วย 

“ ผมซื้อจากร้านเพ่ือนที่สนิทกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าร้านทั่วไปนะ ร้านเพ่ือน
เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงของจักรยานยี่ห้อที่ผมชอบเลย คุยง่าย มั่นใจได้ด้วย ” 

“ ซื้อร้านแถวบ้านครับ ซื้อกับร้านนี้ทุกคน ให้ลองก่อนได้ด้วย มี
ปัญหาอะไรก็ไปคุยได้ เลยมั่นใจ ไปซื้อกันตลอด ” 

“ ซื้อร้านไม่ใกล้ครับ แต่ว่ามั่นใจ เจ้าของร้านเป็นแชมป์จักรยาน 
ดังนั้นเขาไม่โกงแน่ๆล่ะ ส่วนเรื่องความรู้ก็แน่นแน่นอน แนะน าได้ทุกอย่างเลย ” 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด: ในด้านการส่งเสริมการตลาด ถือเป็นส่วน
ที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้น โดยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การให้ส่วนลด การมี
บริการหลังการขายที่ดี การให้ของแถม การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย 

“ อย่างแรกคือส่วนลดเลย ถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน ร้านอื่น ท าให้ตัดสินใจง่าย
ขึ้นเยอะ รองลงมาก็ของแถม บางทีแตกต่างแค่ของแถมนี่ล่ะ แต่บางทีก็ต้องดูดีๆนะ พวกขายอย่าง
เดียวก็มี ไม่มีการดูแลให้เลย มีปัญหาเอากลับไปไม่รับซ่อมก็มี ” 

“ บริการหลังการขายค่ะ เพราะหนูซ่อมไม่เป็น ถ้ามีปัญหาละซ่อมให้
นี่ชอบเลย ปัจจุบันที่ซื้อมาร้านใกล้มหาลัย มีปัญหาอะไรก็เอาไปซ่อมที่นั่นได้ตลอด ” 

“ บางยี่ห้อมีจัดทริปให้สมาชิกท่ีซื้อยี่ห้อเขาท้ังทริปปั่น ให้ความรู้ สอน
ทักษะด้วย ซึ่งดีมากครับ เพราะเอาจริงๆตอนผมซื้อมาก็ยังขับไม่คล่อง พอมีทริปสอนอะไรแบบนี้ก็
ช่วยได้มาก ” 

4.1.2 กลุ่มวัยท างานที่ใช้จักรยานในการเดินทาง 
4.1.2.1 พฤติกรรมการเดินทาง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มวัยท างานที่ใช้จักรยานในการเดินทาง พบว่ากลุ่มนี้
มีพฤติกรรมการเดินทางหลักคือการเดินทางระหว่างบ้านไปยังออฟฟิซ ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า 
รวมไปถึงการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง 6-8 ครั้ง/สัปดาห์ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยเฉลี่ย คือ 30-40 นาที และมักใช้เส้นทางในการเดินทางเป็นถนน
ใหญ่ ใช้งานร่วมกับรถยนต์ทั่วไป แต่มีการใช้งานตามถนนสายรอง หรือการใช้เส้นทางชุมชนในการ
เดินทางร่วมด้วย รวมไปถึงการใช้งานจักรยานเพื่อไปยังสถานีบีทีเอสเพ่ือเดินทางต่อ 

“ ร้านอยู่ที่สีลม พ่ีอยู่สะพานควาย ก็ใช้ปั่นไป-กลับมาตลอด ปั่นถนน
ใหญ่เลย ปั่นตามกฎ รถยนต์ก็ท าอะไรเราไม่ได้หรอก ” 

“ ก็ออกทริปเป็นประจ า ปั่นทางไกลทุกวันอาทิตย์ ไปเที่ยวอยุธยา 
นครปฐม ” 

“ ปั่นมาหลายปีแล้ว ตอนนี้เป็นอาสาด้วย ก็ใช้จักรยานมาตลอด ปั่นทุก
วัน ไป-กลับก็ร่วมๆ 50 กิโลได้ ” 

“ ท างานด้านจักรยานอยู่แล้ว ปัจจุบันก็พยายามชวนคนมาปั่นเพ่ิม 
ตอนนี้ก็ส ารวจเส้นทางสายรอง ซอยต่างๆ ท าเป็นแผนที่ เพ่ือให้คนใช้งานรู้สึกปลอดภัยในการปั่นมาก
ขึ้น ” 
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4.1.2.2 แรงจูงใจที่ท าให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทาง 
กลุ่มวัยท างานทีใ่ห้สัมภาษณ์กล่าวว่าแรงจูงใจในการปั่นจักรยานส่วนใหญ่ 

(6 ใน 10 คน) เริ่มมาจากความต้องการที่จะออกก าลังกายเช่นกัน และเนื่องด้วยอายุที่มาก การวิ่งจึง
ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี จึงสนใจการปั่นจักรยาน หลังจากนั้นจึงได้เริ่มที่จะน ามาใช้ในการเดินทาง บางคนเริ่ม
จากความต้องการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพ่ือนๆ โดยเฉพาะกิจกรรมในปีที่ผ่านมา คือ BIKE FOR 
MOM และ BIKE FOR DAD ท าให้มีการเริ่มปั่นจักรยาน หลังจากนั้นจึงเริ่มน ามาใช้งานในการ
เดินทาง นอกจากนี้ยังมีนักปั่นที่ ใช้จักรยาน เดินทางเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการจราจร 
ประหยัดเวลาเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 

“ ปั่นลดน้ าหนักก่อน ตอนนั้นพ่ีอ้วนมาก พอปั่นได้ซักสัปดาห์ก็เอามาใช้
ไปท างานเลย อยู่สีลม ลองมาทุกอย่างแล้ว รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถเมล์ อย่างอ่ืนช้ากว่าหมด นึกภาพ
ตอนเวลาเลิกงานก็พอ ไม่ต้องไปไหนเลย มีจักรยานนี่ล่ะ ปั่นแทรกๆเอา ถ้าติดมากจริงๆก็ยกขึ้น
ฟุตบาทแถวนั้นล่ะ เข็นเอาก็ไปต่อได้ละ ส่วนบีทีเอสไม่ใช้เพราะแพง ไป-กลับเกือบร้อยก็ไม่ไหว ” 

“ เพ่ือนชวนปั่นตอน BIKE FOR MOM ก็เลยมาลองปั่น พอซื้อมาละจะ
มาตั้งท้ิงไว้เฉยๆก็เปล่าประโยชน์ เลยลองเอามาใช้ปั่นไปท างานซะเลย ” 

“ ปั่นเพราะลองหาวิธีเดินทางที่ดีกว่าการไปทนนั่งบนรถไปท างานเป็น
ชั่วโมงๆ ทั้งๆที่ระยะทางใกล้นิดเดียว ลองมาหมดทุกอย่างจนหมดความอดทน เลยเลือกวิธีเดินทาง
ด้วยตนเองมันซะเลย ” 

4.1.2.3 ปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทาง 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงปัจจัยที่ไช้ในการเลือกซื้อดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
เช่นเดียวกับกลุ่มวัยรุ่น วัยท างานส่วนใหญ่เริ่มต้นการปั่นจักรยานด้วย

สาเหตุเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกัน แต่ก็มีบางส่วนที่เริ่มจากความต้องการวิธีการเดินทางที่ประหยัด 
รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการเลือกซ้ือก็จะมีการน าจ านวนเงินที่เสียไปในการเดินทางก่อน
การใช้จักรยานมาค านวณเปรียบเทียบกับการลงทุนซื้อจักรยานในการเดินทาง  

“ ปั่นออกก าลังครับ เพราะโดนหมอเตือนว่าสุขภาพเริ่มแย่ แล้วหมอก็
แนะน าว่าลองปั่นจักรยานสิ ก็เลยมาปั่น ” 

“ ต้องการประหยัดเงิน ไปท างานด้วยรถยนต์ทุกวัน พอมาค านวณแล้ว
เสียเงินเยอะมาก ทั้งค่าน้ ามัน ค่าที่จอด ค่าทางด่วน ยังไม่รวมเวลาที่เสียไปอีก พอมีคนชวน มี
กิจกรรมให้ร่วม ก็ตัดสินใจลอง ” 
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ปัจจัยด้านสังคม 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าปัจจัยด้านสังคมมีส่วนต่อการเลือกซื้อจักรยาน 

เนื่องจากเมื่อเข้าร่วมกับกลุ่มเพ่ือนๆด้วยกัน รูปแบบของจักรยาน ยี่ห้อที่ใช้ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของตนเองที่แสดงออก ดังนั้นกลุ่มเพ่ือน สังคมท่ีเข้าร่วมจึงมีผลกระทบต่อการเลือกซ้ือจักรยานของตน 

“ กลุ่มที่ปั่นนี่มีส่วนนะ อย่างกลุ่มที่พ่ีปั่นด้วยเป็นเสือหมอบหมด พอเอา
พับไปมันก็ไม่ไหว แค่ปั่นตามยังเหนื่อยเลย เราก็ต้องเลือกซื้อเป็นเสือหมอบมาอีกคัน ละไปๆมาๆ
เพ่ือให้ชินกับการปั่น ก็เลยมีเอามาใช้เดินทางด้วย ” 

“ โดนเชียร์เยอะมาก จนนี่มีจะครบทุกแบบแล้ว ถ้าถามว่าใช้เดินทาง
หมดมั้ย ก็ใช้นะ แล้วแต่อารมณ์ หรือไม่งั้นก็ดูว่าจะไปไหนต่อ ไปซิ่งกับเพ่ือนก็เอาเสือหมอบออกมา ไป
ลุยก็เสือภูเขา ” 

ปัจจัยแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่กลุ่มวัยท างานให้ความส าคัญไม่มากนัก เพราะ

มองว่าจักรยานแบบไหนก็ใช้เดินทางได้ กลุ่มวัยท างานมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อสภาพอากาศ
และสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่ากลุ่มวัยรุ่น 

“ อากาศร้อน แดดแรงไม่ใช้ปัญหาเท่าไหร่นะ ร้อนมากก็ใส่หมวก สวม
ปลอกแขนกันแดด เท่านี้ก็โอเคข้ึนแล้ว  ” 

“ ปั่นหลบๆเอา เลือกเส้นทางที่พอจะมีที่หลบหน่อยก็ได้ เตรียมชุด
ท างานใส่กระเป่าไป พอถึงท่ีท างานก็อาบน้ า เปลี่ยนชุด ” 

“ แบบไหนก็ใช้ได้หมด ถนนไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะ เรารู้ว่ามี
หลุมก็หลบ ปั่นระวังๆ แค่นี้ก็ไปได้แล้ว ” 

ปัจจัยทางการตลาด 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญในปัจจัยทางการตลาดอย่างมาก 

ทั้งหมดบอกว่าปัจจัยทางการตลาดส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ด้านผลิตภัณฑ์: กลุ่มวัยท างาน ให้ความสนใจในตัวจักรยานมากที่สุด 

โดยมองถึงด้านความคุ้มค่า ความสวยงาม รวมไปถึงตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ  
“ เอาจริงๆนะ อย่างแรกดูสี รูปทรง ถ้าสวยก็ใช่ละ ตราสินค้าดังๆสี

สวย ดูดีอยู่แล้ว ก็เลยตัดสินใจง่าย ” 
“ ดูวัตถุประสงค์ก่อนเอาไปใช้ท าอะไร ถ้าใช้เดินทางก็ต้องพวกไฮบริด 

พวกท่ีทนๆ ละก็ไปดูราคา บริการหลังการขาย  ” 
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“ พ่ีเลือกคันเล็กๆ เพราะพ่ีอยู่คอนโด คันใหญ่มันเก็บล าบาก เรื่อง
ตราสินค้านี่ไม่มีความรู้นะ เลือกซื้อจากร้านที่คิดว่าโอเคเอา ก็ถือว่ารับประกันจากทางร้าน อีกอย่าง
คือต้องสวย สีนี่ก็มีส่วนมากในการตัดสินใจนะ ” 

ด้านราคา: เพ่ือตอบสนองต่อความคุ้มค่าที่กล่าวไปในด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคาจึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนมากเช่นกัน อีกท้ังในวัยท างาน การใช้จ่ายเงินถือเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นราคา
จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาก 

“ เราเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่ จะใช้อะไรทีก็ต้องระวัง ตอนซื้อนี่ก็เลย
ต้องคิดหนักหน่อย ราคามีผลมาก ถ้าสวยแล้วราคาไม่แพงก็โอเคเลย ซื้อ ” 

“ พ่ีมีร้านของตัวเอง ตอนนั้นซื้อตอนกิจการยังดีมาก เลยตัวเลือก
เยอะ งบสูง ซื้อแบบที่ชอบกับเห็นว่าคุ้ม เอาให้จบไปเลย อารมณ์ว่าซื้อคันเดียวแล้วจบเลย ” 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: วัยท างานมองว่าร้านค้าที่จัดจ าหน่ายมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อมาก โดยเฉพาะในด้านความสะดวกในการเข้าถึง การมีสินค้าที่
ครบถ้วน เนื่องด้วยความต้องการที่จะประหยัดเวลาของตน  

“ ซื้อจากร้านใกล้ๆร้านเลย เขาเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสินค้าที่ชอบ
ด้วย ร้านใหญ่ ของครบ เชื่อถือได้ ซื้อจนสนิทแล้ว ” 

“ ซื้อจากร้านใกล้บ้าน พนักงานแนะน าดีมาก จนตอนนี้ซื้อเป็นคันที่
สามแล้ว มีปัญหาอะไรเปลี่ยนอะไหล่ก็เข้าไปที่ร้านนี่ล่ะ ง่ายดี ” 

ด้านการส่งเสริมการตลาด : ในด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ ให้
สัมภาษณ์มีความสนใจในส่วนการให้ส่วนลดของร้านค้า การบริการหลังการขายที่ดี การให้ของแถม 
รวมไปถึงบางรายที่ให้ความสนใจเรื่องการผ่อนช าระด้วย 

“ ก็ดูหลายอย่างนะ ส่วนลดค่ะ ของแถม การรับประกัน บางร้านให้
อุปกรณ์แถมครบแบบซื้อเสร็จไปปั่นได้เลยนี่ชอบมาก ” 

“ พ่ีได้ส่วนลดจากร้านประจ า แต่มันก็มีหลายระดับนะ อย่างพ่ีเป็น
สมาชิกแล้วก็ลดเยอะหน่อย ก็ตัดสินใจง่ายขึ้น บริการหลังการขายก็ส าคัญ มันเหมือนการรับประกัน
สินค้า ซื้อมามีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับช่าง ไปซ่อมได้ บริการดีก็ช่วยให้เราสบายใจที่จะซื้อมากขึ้น ” 
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4.1.3 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   
จากการสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานครจ านวนกลุ่มละ 10 

คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตาราง 4.1 แสดงพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 

กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน 

เดินทางระหว่าง บ้าน สถานศึกษา             
และห้างสรรพสินค้า 

เดินทางระหว่าง บ้าน ออฟฟิซ ส านักงาน หาง
สรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยว 

ความถี่ในการเดินทาง 5–6 ครั้ง/สัปดาห์ ความถี่ในการเดินทาง 6-8 ครั้ง/สัปดาห์ 

ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 10–20 นาที ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 30–40 นาที 

ใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ 
ใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ ถนนสายรอง 

รวมถึงเส้นทางในชุมชน 

มีการใช้งานรถเมล์ พาหนะกึ่งส่วนตัวร่วมด้วย 
มีการใช้งานรถเมล์ พาหนะกึ่งส่วนตัว 

บีทีเอสรถไฟใต้ดินร่วมด้วย 

 
ตาราง 4.2 แสดงแรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 

กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน 

เพ่ือออกก าลังกาย จากนั้นจึงได้มีการเริ่ม 
น ามาใช้ในการเดินทางร่วมด้วย 

เพ่ือออกก าลังกาย รักษาสุขภาพ เนื่องจากอายุ
มาก กิจกรรมเพ่ืออกก าลังกายมีให้เลือกไม่มาก
นัก จักรยานเป็นหนึ่งในตัวเลือกท่ีดี หลังจากนั้น

จึงได้มีการน ามาใช้ในการเดินทาง 

เพ่ือใช้ในการเดินทาง เนื่องจากระยะทางไม่ไกล
มากนัก มีความเหมาะสมในการใช้งาน 

ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร 
ลดเวลาที่เสียไปในการเดินทาง 
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ต้องการพาหนะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก 
เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย 

ต้องการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เช่น BIKE 
FOR MOM และ BIKE FOR DAD 
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ตาราง 4.3 แสดงปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 

กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต้องการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ดูดี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต้องการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง  

ปัจจัยด้านสังคม 
เลือกซื้อจากความชอบส่วนบุคคล และ
ความสามารถในการตอบสนองต่อการใช้งาน
มากกว่า 

ปัจจัยด้านสังคม 
เลือกซื้อจากการแนะน าของกลุ่ม เพราะมีการ 
ออกทริป หรือการใช้ไปท างาน ท าให้จักรยานที่
เลือกมีผลต่อภาพลักษณ์ของตนเอง 

ปัจจัยแวดล้อม 
ดูระยะทาง เส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง สภาพ
อากาศ วัตถุประสงค์การใช้งาน เพ่ือเลือก
จักรยานที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีที่สุด 

ปัจจัยแวดล้อม 
ใช้การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าการ
เลือกจักรยานที่ตอบโจทย์ เช่น การใส่เสื้อแขน
ยาว การเตรียมชุดท างานไปเปลี่ยน เป็นต้น 

ปัจจัยทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์: ดูแลรักษาง่าย ตราสินค้า
น่าเชื่อถือ รูปลักษณ์สีสันสวยงาม ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

ปัจจัยทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์: มีรูปลักษณ์สวยงาม ตราสินค้ามี
ชื่อเสียงที่ดี และมีความน่าเชื่อถือ 
 

ด้านราคา: มีความคุ้มค่า  ด้านราคา: มีความคุ้มค่า 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: มีความน่าเชื่อถือ มี
การบริการที่ดี สินค้าหลากหลาย เดินทางสะดวก 
พนักงานมีการให้ค าแนะน าที่ดี 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: เดินทางสะดวก มี
สินค้าท่ีครบถ้วน  
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: มีการให้ส่วนลด 
บริการหลังการขายที่ดี การให้ของแถม การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด: มีการให้ส่วนลด 
บริการหลังการขายที่ดี การให้ของแถม การมี
บริการผ่อนช าระ 
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จากตาราง 4.1–4.2 สามารถสรุปพฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ท างานได้ ดังนี้ 

กลุ่มวัยรุ่น  
มีพฤติกรรมการเดินทางเป็นการเดินทางระหว่างบ้ าน สถานศึกษา และ 

ห้างสรรพสินค้า โดยมีความถี่เฉลี่ย 5–6 ครั้ง/สัปดาห์ และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยจักรยาน
เฉลี่ย 10–20 นาที/การเดินทางแต่ละครั้ง ร้อยละ 90 เดินทางโดยใช้ถนนใหญ่ร่วมกับรถยนต์ และ
อาจจะมีการใช้รถโดยสารประจ าทาง พาหนะก่ึงส่วนตัวร่วมด้วย 

แรงจูงใจที่ท าให้ใช้จักรยานในการเดินทางร้อยละ 70 มาจากความต้องการออก
ก าลังกาย จากนั้นจึงได้มีการน ามาใช้ในการเดินทาง และร้อยละ 30 มาจากความต้องการพาหนะใน
การเดินทางที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก ประหยัด ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งจักรยานสามารถ
ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ จึงเลือกใช้จักรยาน 

กลุ่มวัยท างาน 
มีพฤติกรรมการเดินทางเป็นการเดินทางระหว่างบ้าน ออฟฟิซ ห้างสรรพสินค้า 

และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีความถี่เฉลี่ย 6–8 ครั้ง/สัปดาห์ และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดย
จักรยานเฉลี่ย 30–40 นาที/การเดินทางแต่ละครั้ง โดยการเดินทางมีทั้งการใช้ถนนใหญ่ร่วมกับ
รถยนต์ การใช้ถนนสายรอง รวมไปถึงถนนในชุมชน และมีการใช้บีทีเอส รถไฟใต้ดินร่วมด้วย 

แรงจูงใจที่ท าให้ใช้จักรยานในการเดินทางร้อยละ 60 มาจากความต้องการออก
ก าลังกาย เพ่ือรักษาสุขภาพ ซึ่งเนื่องจากอายุที่มาก ท าให้วิธีออกก าลังกกายที่สามารถท าได้มีให้เลือก
มมากนัก และจากค าแนะน าต่างๆถึงความเหมาะสมของการใช้จักรยานในการออกก าลัง จึงได้เลือกใช้
จักรยานและพัฒนาน ามาใช้ในการเดินทางร้อยละ 20 มาจากความต้องการพาหนะในการเดินทางที่มี
สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ ประหยัดเงินและเวลา จึงเลือกใช้จักรยานและร้อยละ 20 มา
จากความต้องการท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน เช่น BIKE FOR DAD ท าให้มีการซื้อจักรยาน และ
เริ่มน ามาใช้ในการเดินทาง 

และจากตาราง 4.3 จะน าปัจจัยต่างๆที่รวบรวมมาได้จากการสัมภาษณ์ ไปใช้ใน
การท าแบบสอบถามเพ่ือท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการปรับแก้กับกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้แสดง
ไว้ในบทที่ 2 
 
 
 
 
 



31 
 

4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

จะกล่าวถึงผลการเก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือทราบถึงปัจจัยมีผลต่อการ
เลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยน าข้อมูลที่เก็บ
ได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ทางสถิติโดยสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

4.2.1 ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของ

กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
4.2.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยาน

เพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
4.2.3.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ 
4.2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยและสกัดปัจจัย 

4.2.4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1 ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแจกแบบสอบถามให้กับ

กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานที่ก าลังจะมีการตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือใช้ในการเดินทางภายในระยะเวลา   
1-6 เดือนข้างหน้า รวมถึงอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมแบบสอบถาม    
1 เดือน (เดือนเมษายน–พฤษภาคม พ.ศ.2559) ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้
ทั้งหมด 284 ชุด โดยได้ท าการตัดแบบสอบถามที่ตอบไม่ครบถ้วนออกไปจ านวน 33  ชุด ดังนั้นจึง
เหลือแบบสอบถามอยู่ทั้งหมดจ านวน 251 ชุด 

โดยข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง 251 ชุด ที่ผู้วิจัยเก็บมาได้นั้น สามารถสรุป
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.4 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ   

 ชาย 178 70.92% 

 หญิง  73 29.08% 

2. อายุ   

กลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) 17 6.77% 

กลุ่มวัยท างาน (25-40ปี) 234 93.23% 

3. อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 17 6.77% 

พนักงานบริษัทเอกชน 153 60.96% 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 7.97% 

ธุรกิจส่วนตัว 44 17.53% 

อาชีพอิสระ 17 6.77% 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

     ต่ ากว่า 15,000 บาท 25 9.96% 

     15,001-30,000 บาท 106 42.23% 

     30,001-45,000 บาท 56 22.31 

     45,001-60,000 บาท 36 14.34 

     60,001-75,000 บาท 4 1.59% 

     75,001-90,000 บาท 11 4.38% 

     มากกว่า 90,000 บาท 13 5.18% 
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จากตาราง 4.1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
แบ่งออกเป็น เพศชายร้อยละ 70.92 และเพศหญิงร้อยละ 29.08 โดยแบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 6.77 
และกลุ่มวัยท างานร้อยละ 93.23 นอกจากนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.23 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

4.2.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทาง
ของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือ
การเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยยังได้มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทั่วไป
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างด้วย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 กราฟวงกลมแสดงจ านวนจักรยานแต่ละประเภทที่กลุ่มตัวอย่างใช้เดินทาง 
 
 
 

25%

26%24%

16%

4% 5%

จ านวนจักรยานแต่ละประเภท

ROAD

MOUNTAIN

FOLDING

HYBRID

OTHER

TOURING
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ภาพที่ 4.2 กราฟวงกลมแสดงระดับราคาจักรยานที่กลุ่มตัวอย่างใช้เดินทาง 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กราฟวงกลมแสดงระยะทางที่เดินทางโดยเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างใช้จักรยานเดินทาง 
 
 
 
 
 
 

24%

55%

18%

3% 0%

ระดับราคาของจักรยาน

ต่ ากว่า 10,000 บาท

10,000 - 30,000 บาท

30,001 - 60,000 บาท

60,001 - 90,000 บาท

มากกว่า 90,000 บาท

43%

28%

19%
10%

ระยะทางที่เดนิทางโดยเฉล่ีย

มากกว่า 15 กิโลเมตร

5-10 กิโลเมตร

11 - 15 กิโลเมตร

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร
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ภาพที่ 4.4 กราฟวงกลมแสดงลักษณะเส้นทางที่กลุ่มตัวอย่างใช้เดินทาง 
 

จากภาพที่ 4.1–4.4 ที่แสดงข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ประเภทของจักรยานที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเดินทางมากที่สุดคือ จักรยานเสือ

ภูเขา รองลงมาคือ จักรยานเสือหมอบ และจักรยานพับได้ โดยมีอัตราส่วนที่ ร้อยละ 26, 25 และ 24
ตามล าดับ ระดับราคาจักรยานที่กลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อเดินทางมากที่สุดอยู่ในช่วง 10,000–30,000 บาท 
โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 55 กลุ่มตัวอย่างมีระยะทางเดินทางด้วยจักรยานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ มากกว่า 
15 กิโลเมตร/ครั้ง อัตราส่วนร้อยละ 43 และเส้นทางที่ใช้เดินทางของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79 ใช้ถนน
ร่วมกับรถยนต์ร้อยละ 16 ใช้ซอยลัด ถนนเล็กหลีกเลี่ยงถนนใหญ่ร้อยละ 3 ใช้เลนส าหรับจักรยาน 
และร้อยละ 2 ใช้ถนนทุกแบบ แล้วแต่ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

79%

2% 3%

ลักษณะเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่

ใช้ซอยลัด ถนนเล็กๆ หลีกเลี่ยง
ถนนใหญ่
ใช้ถนนร่วมกับรถยนต์

ใช้เลนเฉพาะของจักรยาน

ทุกข้อ
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4.2.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยาน
เพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยอิสระ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
จักรยานเพื่อการเดินทาง 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ค่า 

2.1 ปัจจัยด้านสังคม 

1) ค าแนะน าจากบุคคลรอบข้างมีส่วนในการตัดสินใจ 
    ซื้อจักรยาน 

3.59 0.96 มาก 

2) จักรยานสามารถสะท้อนตัวตนของท่านให้ผู้อื่นรับรู้ 3.92 1.02 มาก 

2.2 ปัจจัยแวดล้อม 

1) เส้นทางและระยะทางที่ใช้เดินทางมีผลต่อการ 
    ตัดสินใจซื้อจักรยาน 

3.97 0.83 มาก 

2.3 ปัจจัยทางการตลาด 

    2.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์    

          1) จักรยานมีประสิทธิภาพดี (ระบบเกียร์ เบรค) 4.15 0.82 มาก 

          2) วัสดุที่ใช้ท ามีคุณภาพ แข็งแรง น้ าหนักเบา 4.06 0.74 มาก 

          3) รูปลักษณ์ สีสัน ของจักรยานสวยงาม 3.95 1.00 มาก 

          4) ชิ้นส่วน อะไหล่สามารถหาได้ง่าย 3.90 0.86 มาก 

          5) ตราสินค้าของจักรยานมีชื่อเสียง 3.43 0.92 มาก 

          6) ตราสินค้าของจักรยานมีความน่าเชื่อถือ 3.84 0.80 มาก 

          7) ลักษณะของจักรยานเหมาะกับการเดินทาง 4.45 0.70 มาก 
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ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยอิสระ(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
จักรยานเพื่อการเดินทาง 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ค่า 

    2.3.2 ด้านราคา 

          1) ราคามีส่วนในการตัดสินใจซื้อจักรยาน 4.32 0.75 มากที่สุด 

          2) ค่าบ ารุงรักษามีความเหมาะสม 3.77 0.87 มาก 

          3) สามารถขายต่อได้ราคาดี 2.71 1.25 ปานกลาง 

    2.3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

          1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 4.23 0.68 มากที่สุด 

          2) ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสินค้าหลากหลาย 3.84 0.84 มาก 

          3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสินค้าครบถ้วน 3.86 0.78 มาก 

          4) ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.80 0.90 มาก 

          5) พนักงานขายมีความรู้ สามารถให้ข้อมูล 
              เกี่ยวกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.84 มาก 

    2.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

          1) มีการให้ส่วนลดจากราคาปกติ 3.95 0.83 มาก 

          2) มีการให้ของแถม 3.37 0.97 ปานกลาง 

          3) มีการบริการผ่อนช าระ 3.16 1.11 ปานกลาง 

          4) มีการบริการหลังการขาย 3.99 1.13 มาก 

          5) มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ 3.39 1.14 ปานกลาง 

          6) มีระบบสมาชิก มีการจัดกิจกรรมสร้าง 
              ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

3.30 0.97 ปานกลาง 

          7) มีการโฆษณาที่ดี 2.99 1.05 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.5 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 5 อันดับแรกเรียงจาก
มากที่สุด ได้แก่ (1) ลักษณะของจักรยานเหมาะสมกับการเดินทาง ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.45        
(2) ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา เรื่องราคามีส่วนในการตัดสินใจซื้อจักรยาน ค่าเฉลี่ย 4.32        
(3) ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 
ค่าเฉลี่ย 4.23 (4) ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องพนักงานขายมีความรู้ 
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.16 (5) ปัจจัยทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เรื่องจักรยานมีประสิทธิภาพดี ค่าเฉลี่ย 4.15 และตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด          
5 อันดับท้าย เรียงจากน้อยที่สุด ได้แก่ (1) ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา เรื่องสามารถขายต่อได้
ราคาดี ค่าเฉลี่ย 2.71 (2) ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องการโฆษณาที่ดี 
ค่าเฉลี่ย 2.99 (3) ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องบริการผ่อนช าระ ค่าเฉลี่ย 
3.16 (4) ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องระบบสมาชิก การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.30 (5) ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องมีการ
ให้ของแถม ค่าเฉลี่ย 3.37 
 
ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
จักรยานเพื่อการเดินทาง 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ค่า 

ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง 
มากน้อยเพียงใด 

4.15 0.82 มาก 

 
ตัวแปรตามในการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานเพ่ือการเดินทางในงานวิจัยนี้ วัดโดย

ใช้ค าถามว่า ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางมากน้อยเพียงใด ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้
อยู่ในระดับมาก มีค่า 4.15 

4.2.3.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ 
ผู้วิจัยได้ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย โดยการ

ค านวณค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) ซึ่งเป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันมาก
น้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากค่า KMO ซึ่งค่า KMO ที่สูงหมายความว่าความเหมาะสมของข้อมูลมี
มาก โดยเกณฑ์คะแนนของค่า KMO นั้นมีค่ายอมรับที่ระดับ 0.5-1.0 หาก KMO มีค่าต่ ากว่า 0.5 
แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย 
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นอกจากนี้ ยังได้ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบของบาร์ท
เร็ตต (Bartlett’s Test of Sphericity) ซึ่งเป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
หรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเป็น 

H0 : ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
H1 : ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

โดยก าหนดค่า α=0.05 
 
ตาราง 4.7 แสดงผลการทดสอบ KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .676 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3644.471 

df 300 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
 

จากตาราง 4.7 ค่า KMO เท่ากับ 0.646 ซึ่งมากกว่า 0.5 หมายความว่า
ข้อมูลที่รวบรวมมามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ระดับปานกลาง และเมื่อท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบของบาร์ทเร็ตต พบว่า ค่าไคสแควร์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 3644.471 และ

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า α ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือ ค าถามท้ัง 25 ข้อ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

4.2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยและสกัดปัจจัย 
เมื่อรู้ว่าปัจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรมา

วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของตัวแปร (Principal Component Analysis) 
ซึ่งจะท าการสกัดความเหมือนกันของตัวแปรออกมาเป็นปัจจัย (Factors) โดยใช้เกณฑ์การเลือก
จ านวนปัจจัยด้วยค่าไอเก้น (Eigenvalues) โดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีค่าไอเก้นมากกว่า 1 และค่า
น้ าหนักมากกว่า 0.3 โดยต้องไม่มีค่าน้ าหนักใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ปัจจัย 
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ตาราง 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของตัวแปร 
Total Variance Explained 

Compo- 
nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 6.794 27.175 27.175 6.794 27.175 27.175 3.761 15.046 15.046 
2 2.568 10.274 37.449 2.568 10.274 37.449 3.517 14.069 29.115 
3 2.098 8.392 45.841 2.098 8.392 45.841 2.084 8.335 37.450 
4 1.705 6.820 52.661 1.705 6.820 52.661 2.039 8.156 45.605 
5 1.565 6.262 58.922 1.565 6.262 58.922 1.970 7.879 53.484 
6 1.339 5.356 64.279 1.339 5.356 64.279 1.861 7.445 60.930 
7 1.278 5.113 69.392 1.278 5.113 69.392 1.691 6.766 67.696 
8 1.081 4.324 73.716 1.081 4.324 73.716 1.505 6.021 73.716 
9 .917 3.668 77.385       
10 .804 3.216 80.601       
11 .756 3.025 83.626       
12 .586 2.342 85.968       
13 .543 2.174 88.142       
14 .490 1.959 90.100       
15 .451 1.804 91.904       
16 .358 1.432 93.336       
17 .328 1.313 94.649       
18 .261 1.044 95.693       
19 .232 .928 96.621       
20 .223 .893 97.513       
21 .170 .681 98.194       
22 .157 .628 98.822       
23 .127 .507 99.329       
24 .086 .344 99.673       
25 .082 .327 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตาราง 4.9 แสดงผลการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของตัวแปร 
Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condition        .723 
Famous   .775      
Reliable   .911      
Performance        .375      .367    .558  
Quality        .475       .442       .305     
Design    .819     
Spare     .811    
Suitable        .703 
Price concern      .758   
Maintenance     .811    
Used sell       .443         .415       .378    
Accessible  .704        .302     
Variety  .883       
Fully  .856       
Staff       .462 .549       
Store Reliability       .325 .536       
Discount      .786   
Premium       .391         .349        .392       .483  
Pay late .676            .423  
Adv. .752        
After sale service .722       .372       
Membership .813       .362       
Update .827        
Influencer       .755  
Identified    .711     

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 12 iterations. 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธีดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการตัดตัวแปรอิสระ    
3 ตัว คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องวัสดุที่ใช้ท ามีคุณภาพ แข็งแรง น้ าหนักเบา ปัจจัยด้านราคา เรื่อง
การขายต่อได้ราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องการให้ของแถม เนื่องจากทั้ง 3 ตัวแปร 
มีค่าน้ าหนักทีใ่กล้เคียงกันอยู่ในหลายปัจจัย จึงไม่ผ่านเกณฑ์ 

และจากการพิจารณาด้วยค่าไอเก้น ผู้วิจัยสามารถสกัดปัจจัยได้ทั้งหมด  
8 ปัจจัย  ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระได้ร้อยละ 73.72 โดยผู้วิจัยสามารถจัด
กลุ่มตัวแปรใหม่ได้ดังนี้ 
 
ตาราง 4.10 แสดงปัจจัยและตัวแปรหลังการจัดกลุ่ม 

ปัจจัย ตัวแปร 

1. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 มีการให้บริการผ่อนช าระ 

 มีการโฆษณาที่ดี 

 มีบริการหลังการขายที่ดี 

 มีระบบสมาชิก มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

 มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสินค้าหลากหลาย 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสินค้าครบถ้วน 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 พนักงานขายมีความรู้ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือ 

 ตราสินค้าของจักรยานมีชื่อเสียง 

 ตราสินค้าของจักรยานมีความน่าเชื่อถือ 

4. ปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการ
แสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งาน 

 รูปลักษณ์ สีสัน ของจักรยานสวยงาม 

 จักรยานสามารถสะท้อนตัวตนของท่านให้ผู้อื่นรับรู้ 
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ตาราง 4.10 แสดงปัจจัยและตัวแปรหลังการจัดกลุ่ม (ต่อ) 

ปัจจัย ตัวแปร 

5. ปัจจัยด้านการดูแลรักษา 
 ชิ้นส่วน อะไหล่สามารถหาได้ง่าย 

 ค่าบ ารุงรักษามีความเหมาะสม 

6. ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด 
 ราคามีส่วนในการตัดสินใจซื้อจักรยาน 

 มีการให้ส่วนลด 

7. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพจักรยานและ
ค าแนะน าจากบุคคลอื่น 

 จักรยานมีประสิทธิภาพดี 

 ค าแนะน าจากบุคคลรอบข้างมีส่วนในการตัดสินใจ 
 ซื้อจักรยาน 

8. ปัจจัยด้านความเหมาะสมของ
จักรยานในการใช้งาน 

 เส้นทางและระยะทางท่ีใช้เดินทางมีผลต่อการตัดสินใจ 
 ซื้อจักรยาน 

 ลักษณะของจักรยานเหมาะกับการเดินทาง 

 
4.2.4 การทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับสมมติฐานให้มีความ
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์โดยมีสมมติฐานหลังการปรับ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการ
เดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการ
เดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยาน
เพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งานมีผลต่อ
การเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

5. ปัจจัยด้านการดูแลรักษามีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง
ของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

6. ปัจจัยด้านราคาและส่วนลดมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง
ของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
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7. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพจักรยานและค าแนะน าจากบุคคลอ่ืนมีผลต่อการ
เลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

8. ปัจจัยด้านความเหมาะสมของจักรยานในการใช้งานมีผลต่อการเลือกซื้อ
จักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด               
(Enter Regression) เนื่องจากต้องการทราบว่าปัจจัยแต่ละปัจจัยสามารถส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างไร
บ้าง โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 251 ชุด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ผลดังนี้ 
 
ตาราง 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 Buy 4.151 .8204 251 
1 .0000000 1.00000000 251 
2 .0000000 1.00000000 251 
3 .0000000 1.00000000 251 
4 .0000000 1.00000000 251 
5 .0000000 1.00000000 251 
6 .0000000 1.00000000 251 
7 .0000000 1.00000000 251 
8 .0000000 1.00000000 251 
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ตาราง 4.12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางและปัจจัย
ทั้ง 8 ปัจจัย 

Correlations 

 Buy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pearson 
Correlation 

Buy 1.000 .090 -.007 .270 .214 -.126 -.102 -.030 .110 

1 .090 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

2 -.007 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

3 .270 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

4 .214 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

5 -.126 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

6 -.102 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 

7 -.030 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

8 .110 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

Sig. (1-
tailed) 

Buy . .078 .456 .000 .000 .023 .053 .317 .041 

1 .078 . .500 .500 .500 .500 .500 .500 .500 

2 .456 .500 . .500 .500 .500 .500 .500 .500 

3 .000 .500 .500 . .500 .500 .500 .500 .500 

4 .000 .500 .500 .500 . .500 .500 .500 .500 

5 .023 .500 .500 .500 .500 . .500 .500 .500 

6 .053 .500 .500 .500 .500 .500 . .500 .500 

7 .317 .500 .500 .500 .500 .500 .500 . .500 

8 .041 .500 .500 .500 .500 .500 .500 .500 . 

N Buy 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

1 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

2 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

3 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

4 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

5 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

6 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

7 251 251 251 251 251 251 251 251 251 

8 251 251 251 251 251 251 251 251 251 
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ตาราง 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ของสมการการถดถอยตามวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด            
(Enter Regression) ระหว่างการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางกับปัจจัย            
ทั้ง 8 ปัจจัย 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .408a .166 .139 .7614 .166 6.028 8 242 .000 

a. Predictors: (Constant), 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 

ตาราง 4.14 แสดงผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมของสมการการถดถอยตามวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด 
(Enter Regression) ในการวิเคราะห์ระหว่างการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางกับ
ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.955 8 3.494 6.028 .000b 

Residual 140.292 242 .580   

Total 168.247 250    

a. Dependent Variable: Buy 
b. Predictors: (Constant), 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

 
จากตาราง 4.13 พบว่า ปัจจัยทั้ ง 8 มีค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ าสุดที่ 

0.7614 และมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.166 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 8 สามารถอธิบายตัว
แปรตามได้ร้อยละ13.9 และจากตาราง 4.14 พบว่าค่า F-test มีค่า Sig. น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญที่
ก าหนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ามีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือจักรยานเพ่ือ
การเดินทาง 
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ตาราง 4.15 แสดงสมการการถดถอยที่ได้จากวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) ระหว่าง
การเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางกับปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.151 .048  86.382 .000 

1 .074 .048 .090 1.530 .127 

2 -.006 .048 -.007 -.120 .905 

3 .221 .048 .270 4.594 .000 

4 .176 .048 .214 3.651 .000 

5 -.103 .048 -.126 -2.149 .033 

6 -.084 .048 -.102 -1.744 .082 

7 -.025 .048 -.030 -.514 .608 

8 .090 .048 .110 1.873 .062 

a. Dependent Variable: Buy 
จากตาราง 4.15 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05) มีอยู่ 3 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึง
ตัวตนของผู้ใช้งานและปัจจัยด้านการดูแลรักษา 

ผลที่ได้สามารถน าไปอธิบายสมมติฐานทั้ง 8 สมมติฐานได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการ

เดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่า Sig. ที่ 0.127 

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มี
ผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยอาจมี
สาเหตุมาจาก ในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางนั้น ผู้ใช้งานไม่ได้มีความสนใจในด้านการ
โฆษณา ระบบสมาชิก มากนัก เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนมากที่ใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางนั้นเลือกซื้อ
จักรยานที่มีราคาไม่สูงมากนัก ส่งผลให้ไม่จ าเป็นต้องใช้การผ่อนช าระ หรือในส่วนระบบบริการหลัง
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การขายและระบบสมาชิกที่ส่วนมากจะมีในกลุ่มจักรยานระดับสูง ท าให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก
กลุ่มดังกล่าว 

2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพื่อ
การเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า Sig. ที่ 
0.905 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายไม่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผู้ใช้จักรยานอาจจะมีร้านค้าประจ าของตนเองอยู่แล้ว หรือไม่มีความสนใจใน
เรื่องของพนักงานที่มีความรู้ เพราะสามารถหาข้อมูลได้เองจากอินเตอร์เน็ตการเลือกซื้ออาจจะเป็นไป
ในรูปแบบของการซื้อครั้งเดียว ซื้อขาด ท าให้ไม่มีความสนใจในด้านของช่องทางมากนัก 

3. ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกซื้อ
จักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมีค่า 
Sig. ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านตราสินค้ามี
ชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมีผลทางบวกต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานครเพราะตราสินค้าที่ดี น่าเชื่อถือ จะช่วยสร้างความมั่นใจตัวผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ซื้อ
ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง จะท าให้ผู้ใช้มีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาผู้คนรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในส่วนที่สัมภาษณ์มาและปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยาน
และการแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งาน 

4. ปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งานมีผล
ต่อการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึงตัวตน
ของผู้ใช้งานมีค่า Sig. ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่าปัจจัย
ด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งานมีผลทางบวกต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือ
การเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากรูปลักษณ์ สีสันของจักรยานเป็นสิ่ง
แรกที่ผู้ซื้อตัดสินใจเลือก โดยหากรูปลักษณ์ สีสันของจักรยานตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ก็จะท า
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อง่ายมากขึ้น และสอดคล้องกับอีกปัจจัยคือการแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่ง
แสดงออกมาผ่านรูปลักษณ์ สีสันของจักรยานคันดังกล่าว 
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5. ปัจจัยด้านการดูแลรักษามีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทาง
ของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการดูแลรักษามีค่า Sig. ที่ 0.033 ซึ่งน้อย
กว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านการดูแลรักษามีผลทางลบต่อการ
เลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานครอาจมีสาเหตุมาจากการ
ที่ผู้ที่ก าลังจะซื้อจักรยานนั้น ยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการซ่อมบ ารุง เพราะเป็นส่วนที่ยัง ไม่ควร
ให้ความส าคัญ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานยังไม่ให้ความสนใจ หากมีการให้ข้อมูลในส่วนนั้นมากไป
อาจจะมองเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งจักรยานที่เลือกซื้อเพ่ือการเดินทางส่วนใหญ่ จะเป็นการซื้อ
ครั้งเดียว คือมีแค่ส่วนน้อยที่จะมีการท าการอัพเกรด หรือซื้ออะไหล่ต่างๆมาเสริม ท าให้การมีชิ้นส่วน
อะไหล่แยกส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจซื้อได้ 

6. ปัจจัยด้านราคาและส่วนลดมีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการ
เดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการดูแลรักษามีค่า Sig. ที่ 0.082 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคาและส่วนลดไม่มีผลต่อ
การเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกซื้อจักรยานในระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก ท าให้ส่วนลดไม่ค่อยส่งผลต่อการเลือกซื้อเมื่อ
เทียบกับระดับรายได้ อีกทั้งส่วนลดในตัวจักรยานแต่ละร้าน จะมีความใกล้เคียงกันมาก รวมไปถึงผู้ซื้อ
อาจจะมีการน าปัจจัยอ่ืนๆมาวิเคราะห์ในการเลือกซื้อ เช่น ตราสินค้า รูปลักษณ์ หรือการพิจารณา
ร่วมกับวิธีการเดินทางอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่า เป็นต้น 

7. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพจักรยานและค าแนะน าจากบุคคลอ่ืนมีผลต่อ
การเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการดูแลรักษามีค่า Sig. ที่ 0.608 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านประสิทธิภาพจักรยานและ
ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืนไม่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานใน
กรุงเทพมหานครเนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ให้ความสนใจในส่วนของรูปลักษณ์ สีสันของตัวผลิตภัณฑ์
มากกว่า รวมถึงการที่ผู้แนะน าแต่ละคนมีสไตล์การใช้งานที่แตกต่างกัน ท าให้ในส่วนของประสิทธิภาพ
และค าแนะน า ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานในการเดินทาง 
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8. ปัจจัยด้านความเหมาะสมของจักรยานในการใช้งานมีผลต่อการเลือก
ซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการดูแลรักษามีค่า Sig. ที่ 0.062 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านความเหมาะสมของจักรยาน
ในการใช้ งานไม่มีผลต่อการเลือกซื้ อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานใน
กรุงเทพมหานครเนื่องจากผู้ซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางอาจจะให้ความส าคัญในเรื่องของรูปลักษณ์กับ
ตราสินค้าของจักรยานมากกว่าความเหมาะสม ดังที่เห็นได้จากในปัจจุบันที่มีการใช้งานจักรยานเสือ
หมอบในพ้ืนที่ๆไม่เหมาะสมอยู่มาก หรือการใช้จักรยานฟิกซ์เกียร์บนท้องถนน ซึ่งมีความไม่ปลอดภัย 

4.2.5 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย

ร้อยละ 70.92 และเพศหญิงร้อยละ 29.08 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
93.23 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 60.96 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001–30,000 บาท ร้อยละ 42.23 จักรยานที่ใช้เดินทางส่วนใหญ่เป็นจักรยานเสือภูเขา 
เสือหมอบ และจักรยานพับได้ โดยมีอัตราส่วนใกล้เคียงกันที่ ร้อยละ 26, 25 และ 24 ตามล าดับ 
ระดับราคาของจักรยานที่ใช้เดินทางอยู่ระหว่าง 10,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 ระยะ
ทางการเดินทางโดยเฉลี่ยมากกว่า 15 กิโลเมตร และใช้การเดินทางบนถนนร่วมกับรถยนต์เป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีอัตราส่วนร้อยละ 79 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง ผลจากการ
วิเคราะห์ท าให้ทราบว่า กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกซื้อ
จักรยานเพื่อการเดินทางทั้งหมด 3 ปัจจัยเรียงล าดับตามความส าคัญ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
จักรยานเพ่ือการเดินทาง เนื่องจากผู้ซื้อรับรู้ได้ถึงคุณค่า คุณภาพที่ดีได้จากตัวตราสินค้าของจักรยาน 
อีกทั้งจักรยานที่ตราสินค้ามีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจะสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้คนรอบ
ข้าง ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึงตัวตนของ
ผู้ใช้งาน ซ่ึงมีผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นและ
วัยท างาน ให้ความสนใจในด้านภาพลักษณ์ที่ดี การแสดงออกถึงตัวตนที่แตกต่าง โดดเด่น ดั งนั้น
รูปลักษณ์ของจักรยานที่สวยงาม ดูดี  สะท้อนตัวตนของผู้ใช้งานจะช่วยให้เกิดมุมมองที่ดีในสายตา
ของคนรอบข้างได้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว และปัจจัยด้านการดูแล
รักษา คือในส่วนของค่าบ ารุงรักษา และค่าอะไหล่ต่างๆ มีผลทางลบต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือ
การเดินทาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่า การซื้อจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางนั้น ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
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ท าการตกแต่ง อัพเกรดชิ้นส่วนต่างๆเพ่ิมเติม อีกทั้งจักรยานที่เลือกซื้อควรจะมีคุณภาพ แข็งแรง 
ทนทาน จึงไม่ควรที่จะต้องใส่ใจหรือสนใจในด้านการดูแลรักษามากนัก หากทางตราสินค้าพยายามให้
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวมากเกินไป ก็อาจจะสื่อถึงคุณภาพที่ไม่ดีของผลิตภัณฑ์ได้  
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บทที่ 5 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี้ จะเป็นการอภิปรายประเด็นส าคัญ ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ และข้อจ ากัดใน

งานวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
5.1 การอภิปรายผล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

 
5.1 การอภิปรายผล 

 

การอภิปรายผลการวิจัย จะท าการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
5.1.1 แรงจูงใจในการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน

ในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาแรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง

ของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง
ของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ความต้องการใช้
เพ่ือการออกก าลังกาย และความต้องการใช้เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เนื่องจากการใช้
จักรยานเพ่ือการเดินทาง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน ที่ต้องการมี
สุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงความต้องการการเดินทางที่หลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจรในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เรื่อง 
แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานส าหรับคนที่เดินทางด้วยจักรยานในประเทศไทย  ที่พบว่า
แรงจูงใจส าคัญที่มีผลท าให้คนใช้จักรยานในการเดินทางประกอบด้วย ประโยชน์ด้านสุขภาพ และ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และและผลงานวิจัยของ ดร.จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศ เรื่อง ท าไมคนไทย
จึงไม่นิยมใช้จักรยาน ซึ่งมีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจท าให้คนหันมาใช้จักรยาน
ในการเดินทางคือ การได้ออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

ในส่วนข้อแตกต่างในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง ที่มีความแตกต่างในเรื่อง
ของอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่ใช้จักรยานในการเดินทางนั้น พบว่ากลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่ใช้
จักรยานในการเดินทางนั้น ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีความ
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แตกต่างอย่างชัดเจนกับกลุ่มวัยรุ่นที่ ใช้จักรยานในการเดินทาง ที่ ให้ความสนใจในเรื่องของ
สภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง ซึ่งในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นนี้มีผล
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มวัยรุ่นคือ งานวิจัยของ สมภาพ 
สุวรรณกวีการ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ซึ่งพบว่า ในกลุ่มของนักศึกษามีปัจจัยที่ท าให้ไม่ใช้จักรยาน คือ ระยะทาง
ที่ไกล อากาศร้อน สภาพของเส้นทาง  

5.1.2 ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่น และวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการ
เดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยาน
เพ่ือการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านตราสินค้ามีชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านรูปลักษณ์จักรยานและการแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งาน และปัจจัยด้านการดูแล
รักษาซึ่งพบว่ามีความแตกต่างจากงานวิจัยด้านการเลือกซื้อของปิยธิดา โคตรนรินทร์ เรื่องปัจจั ยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการกีฬาของกลุ่มผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านชื่อเสียงและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านความ
น่าเชื่อถือและบริการที่ดี ปัจจัยด้านการหาข้อมูลและค าบอกเล่าของผู้ใช้ และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์การใช้งานของจักรยานใน
งานวิจัยนั้นมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของปิยธิดา เลือกจากกลุ่มผู้อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ที่เคยตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือการกีฬาด้วยตนเอง ซึ่งหากเปรียบเทียบถึงข้อมูล
ต่างๆที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือท าการเลือกซ้ือจักรยานเพ่ือการกีฬานั้น จะมีข้อมูลเป็นจ านวนมากที่ต้อง
ท าการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับจักรยานเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการใช้
งานจักรยานเพ่ือการกีฬาที่มีรูปแบบ ความเหมาะสม ข้อมูลพ้ืนฐานที่แตกต่างจากการใช้จักรยานเพ่ือ
การเดินทางมาก ท าให้ผู้ซื้อจักรยานเพ่ือการกีฬามีปัจจัยในการเลือกซื้ อที่เน้นหนักไปในทิศทางด้าน
ประสิทธิภาพ มีความสนใจข้อมูลการรีวิว ค าแนะน าต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
นี้ ที่สนใจในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานที่มีแนวโน้มหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง โดยเก็บข้อมูลจาก
ทั้งกลุ่มที่เคยใช้จักรยานอยู่ก่อนแล้ว และยังไม่เคยใช้จักรยาน ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับจักรยานมากเพียงพอ ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจจึงมีความแตกต่างกัน โดยให้ความ
สนใจไปในด้านรูปลักษณ์ภายนอก มีความเชื่อมั่นในตราสินค้าว่าตราสินค้าที่ดีแสดงถึงประสิทธิภาพที่
ดี รวมไปถึงการมองว่าจักรยานเป็นพาหนะท่ีไม่จ าเป็นต้องมีการอัพเกรด ซ่อมแซมบ ารุงมากนัก 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
งานวิจัยชิ้นนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของแรงจูงใจในการ

ใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางดังที่กล่าวไปข้างต้น และข้อแตกต่างเรื่องสภาพแวดล้อมที่มีความสนใจ
แตกต่างกันในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน และส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาปัจจัยในการเลือกซื้อ
จักรยานเพ่ือการเดินทางนั้น พบว่ามีข้อแตกต่างจากงานวิจัยที่เคยท ามาก่อน โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ท างานในกรุงเทพมหานครที่มีแนวโน้มจะท าการซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางในอนาคต ให้ความสนใจ
ในส่วนของปัจจัยด้านตราสินค้า รูปลักษณ์จักรยาน และการดูแลรักษา มากกว่าด้านประสิทธิภาพ 
อย่างที่ผู้เลือกซื้อจักรยานเพ่ือการกีฬาสนใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในปัจจัยที่ใช้เลือกซื้อ 
ระหว่างผู้ที่มีความสนใจและมีความรู้ในด้านจักรยาน กับผู้ที่เพียงมีความสนใจและมองจักรยานเป็น
พาหนะทางเลือก แต่ยังไม่ได้ท าการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ซึ่งผู้วิจัยมองว่าจะเป็นประโยชน์หาก
น าไปท าการศึกษาต่อไป 

5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านธุรกิจ 
ในส่วนของการสร้างแรงจูงใจ จะท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่เริ่มให้ความสนใจในการออกก าลังกาย การท ากิจกรรม

ใหม่ๆ จึงสามารถสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางได้โดยการชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือออกก าลังกาย ใช้ในการเดินทาง โดยชี้ให้เห็นถึงความ
ประหยัดจากการใช้งานจักรยานในการเดินทาง หรือความรวดเร็วที่ได้จากการใช้งานจักรยาน 

กลุ่มวัยท างาน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องของการออกก าลังกาย
เพ่ือให้สุขภาพดีอยู่แต่เดิม ดังนั้นจึงสามารถสร้างแรงจูงใจได้โดยการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการออก
ก าลังกายด้วยจักรยาน ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าการออกก าลังกายรูปแบบอ่ืนๆ และใน
ส่วนของการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเพ่ือการเดินทาง สามารถท าได้โดยการชี้ให้เห็นถึงข้อดีในการใช้
จักรยานในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจร ความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงเวลาที่
ใช้ในการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอน ควบคุมได้ ซึ่งแตกต่างจากการเดินทางประเภทอ่ืนๆ 

ในส่วนของการเลือกซื้อทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยปัจจัยที่ท า
ให้ทั้ง 2 กลุ่มให้ความสนใจในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทาง คือ รูปลักษณ์และสีสันของตัว
จักรยาน ตราสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ต่างๆ เช่นในด้านของ
รูปลักษณ์ของจักรยานที่ต้องมีความสวยงาม มีความโดดเด่น และต้องสามารถแสดงตัวตนของผู้ใช้งาน
ได้ ซึ่งทั้งนี้หากคิดค านึงถึงส่วนนี้ ก็จ าเป็นจะต้องท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ดี เพ่ือจะสามารถ
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ออกแบบจักรยานได้ตรงตามความต้องการ หรือในส่วนของตราสินค้าจักรยานนั้นจะต้องสร้างความ
น่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวตราสินค้า 

5.2.3 ข้อเสนอแนะด้านสังคม 
เมื่อทราบถึงสาเหตุ แรงจูงใจที่ท าให้ผู้เดินทางหันมาสนใจการใช้จักรยานเพ่ือการ

เดินทางมากยิ่งขึ้น หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนก็สามารถน าข้อมูลเหล่านี้เพ่ือไปปรับใช้ในการ
รณรงค์ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการหันมาใช้จักรยานในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าการริเริ่มท าเลนจักรยาน หรือความพยายามส่งเสริมในบางด้านที่มีการ
ด าเนินการอยู่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจักรยานเพ่ือการเดินทางเท่าที่ควร ดังนั้นจึง
ควรแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ หรือการหาช่องทางในการสนับสนุนด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติมใน
อนาคต เช่น การท า ECO BIKE ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น หรือการสนับสนุนกลุ่มจักรยานให้มี
การรวมกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการปั่นไปท างานให้มากยิ่งข้ึน เป็นต้น 
 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

1. เนื่องจากผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักจึง
อาจจะเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มผู้ใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางที่ไม่ได้มีการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถได้กลุ่มตัวอย่างท่ีครบถ้วนเพียงพอ 

2. ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดด้านเวลา คือ ได้ท าการเก็บข้อมูลแค่ในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม    
พ.ศ.2559 ท าให้การกระจายของแบบสอบถามเข้าสู่กลุ่มตัวอย่างมีจ ากัด 

3. ข้อจ ากัดด้านกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากช่วงที่เวลาและการคัดกรองที่ต้องการเพื่อท าการ
วิจัยนี้ ขัดกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น คือ การมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยานในปี พ.ศ.2558 ที่
ผ่านมา ท าให้เกิดการซื้อจักรยานเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าลัง
ตัดสินใจซื้อจักรยานในระยะเวลา 1-6 เดือนข้างหน้าจึงเก็บได้ในจ านวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาไปที่แรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง และปัจจัยที่ใช้ใน

การเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของวัยรุ่นและวัยท างานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยท า
การเก็บข้อมูลจากในส่วนของผู้ที่มีการใช้งานจักรยานอยู่ก่อนแล้ว และผู้ที่ก าลังตัดสิ นใจจะซื้อ
จักรยานในระยะเวลาอันใกล้ จึงไม่ครอบคลุมถึงในส่วนการตัดสินใจซื้อจักรยานเพ่ือการใช้งาน
ประเภทอ่ืนๆ ผู้ที่ก าลังจะตัดสินใจซื้อในระยะเวลาที่ไกลออกไปหรือผู้ใช้งานจักรยานที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ และกลุ่มผู้ใช้งานจักรยานในช่วงวัยอ่ืน ซึ่งอาจจะได้ข้อสรุปที่แตกต่างออกไป 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลในการเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทางของ 

กลุ่มผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มผู้อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ ตามความเป็นจริงและ
ครบถ้วน เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์และตรงตามความมุ่งหมาย โดยในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่
ได้รับจากการท าแบบสอบถามนี้ ทางผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนในกรณีใดๆท้ังสิ้น และการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อจักรยานเพ่ือการเดินทางของกลุ่มผู้อาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เป็นค าตอบที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด 
1.1 ท่านอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
  ใช่   ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
1.2 ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อจักรยานเพ่ือไว้ใช้เพื่อเดินทางด้วยหรือไม่ 

 มีอยู่แล้ว (จบแบบสอบถาม) 
 มีแนวโน้มที่จะซื้อ 
 ไม่มี (จบแบบสอบถาม) 

1.3 ท่านเป็นคนเลือกซ้ือจักรยานคันดังกล่าวด้วยตนเองหรือไม่ (จักรยานเพ่ือใช้ในการเดินทาง) 
  ใช่   ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
1.4 ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อจักรยานคันดังกล่าวเมื่อใด 
  1-3 เดือนข้างหน้า   

 4-6 เดือนข้างหน้า 
 อ่ืนๆ 

1.5 ประเภทของจักรยานที่ท่านเลือกคันดังกล่าว (จักรยานเพ่ือใช้ในการเดินทาง) 
  จักรยานเสือภูเขา  

 จักรยานเสือหมอบ 
 จักรยานพับได้ 
 จักรยานฟิกซ์เกียร์ 

  จักรยานไฮบริด 
  จักรยานแม่บ้าน 
  อ่ืนๆ 
1.6 ระดับราคาของจักรยานคันดังกล่าว 

 ต่ ากว่า 10,000 บาท 
  10,000 - 30,000 บาท 

 30,001 - 60,000 บาท 
  60,001 - 90,000 บาท 
  90,001 - 120,000 บาท 

 มากกว่า 120,000 บาท 
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1.7 ระยะทางการเดินทางด้วยจักรยานโดยเฉลี่ยของท่าน 
 ไม่เกิน 5 กิโลเมตร 

  5 - 10 กิโลเมตร 
 11 - 15 กิโลเมตร 

  มากกว่า 15 กิโลเมตร 
1.8 ลักษณะเส้นทางที่ท่านใช้ในการเดินทางส่วนมาก 

 ใช้เลนเฉพาะของจักรยาน 
  ใช้ทางเท้าร่วมกับคนเดินเท้า 

 ใช้ซอยลัด ถนนเล็กๆ หลีกเลี่ยงถนนใหญ่ 
  ใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ 

 ใช้ทุกข้อ 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือจักรยานเพื่อการเดินทางของกลุ่มผู้อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กรุณาประเมินการตัดสินใจซื้อรถจักรยานเพ่ือการเดินทางของท่านที่ท่านจะซื้อด้วยตนเองว่าเห็นด้วย
กับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด
เพียงข้อเดียว 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ 
จักรยานเพื่อการเดินทาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.1 ปัจจัยด้านสังคม      

1) ค าแนะน าจากบุคคลรอบข้างมีส่วนในการตัดสินใจซื้อ 
    จักรยาน 

     

2) จักรยานสามารถสะท้อนตัวตนของท่านให้ผู้อื่นรับรู้      

2.2 ปัจจัยแวดล้อม      
1) เส้นทางและระยะทางที่ใช้เดินทางมีผลต่อการตัดสินใจ 
    ซื้อจักรยาน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ 
จักรยานเพื่อการเดินทาง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.3 ปัจจัยทางการตลาด      

    2.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์      
          1) จักรยานมีประสิทธิภาพดี (ระบบเกียร์ เบรค)      

          2) วัสดุที่ใช้ท ามีคุณภาพ แข็งแรง น้ าหนักเบา      

          3) รูปลักษณ์ สีสัน ของจักรยานสวยงาม      
          4) ชิ้นส่วน อะไหล่สามารถหาได้ง่าย      

          5) ตราสินค้าของจักรยานมีชื่อเสียง      

          6) ตราสินค้าของจักรยานมีความน่าเชื่อถือ      
          7) ลักษณะของจักรยานเหมาะกับการเดินทาง      

    2.3.2 ด้านราคา      
          1) ราคามีส่วนในการตัดสินใจซื้อจักรยาน      

          2) ค่าบ ารุงรักษามีความเหมาะสม      

          3) สามารถขายต่อได้ราคาดี      
    2.3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

          1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ      

          2) ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสินค้าหลากหลาย      
          3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีสินค้าครบถ้วน      

          4) ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย      
          5) พนักงานขายมีความรู้ สามารถให้ข้อมูล 
              เกี่ยวกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

    2.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด      
          1) มีการให้ส่วนลดจากราคาปกติ      

          2) มีการให้ของแถม      
          3) มีการบริการผ่อนช าระ      

          4) มีการบริการหลังการขาย      

          5) มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ 
จักรยานเพื่อการเดินทาง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

          6) มีระบบสมาชิก มีการจัดกิจกรรมสร้าง 
              ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

     

          7) มีการโฆษณาที่ดี      
 

 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ท่านมีความตั้งใจจะซื้อจักรยานเพื่อการเดินทาง 
 ดังกล่าวมากเท่าใด 

     

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เป็นค าตอบที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด 
3.1 เพศ 

 ชาย   หญิง 
3.2 อายุ 

 น้อยกว่า 15 ปี  
 15-24 ปี 
 25-40 ปี   
 มากกว่า 40 ปี 

3.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 15,000 บาท 
 15,000 - 30,000 บาท 
 30,001 - 45,000 บาท 
 45,001 - 60,000 บาท 
 60,001 - 75,000 บาท 
 75,001 - 90,000 บาท 
 มากกว่า 90,000 บาท 
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3.4 อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 ธุรกิจส่วนตัว 
 อาชีพอิสระ 

3.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

(จบแบบสอบถาม ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ) 
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